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Az öreg hölgy végrendelete
Azt, hogy Agatha Christie száz

húsz éves, voltaképp nem is olyan fur
csa leírni: akár el is képzelhető róla, 
hogy megéri ezt a kort; az én olvas
mányélmények, képek, filmek alap
ján összeálló virtuális „emlékeimben” 
mindig afféle idó's és tiszteletreméltó 
hölgyként szerepel. Köze van ehhez 
Miss Marple-nek, a furmányos nyo
mozó vénkisasszonynak is — pedig tu
dom, hogy ő maga nemhogy vénkis
asszony nem volt, hanem kétszer is 
férjhez ment. Lehet nyilván fanyalog
ni, hogy kultúrember nem tölti az ide
jét holmi sablonokra épülő ponyvával, 
amikor olvashatna komolyabb műve
ket is. Erre az a válaszom, hogy Lady 
Agatha művei az irodalom népszerű
ségi öröklistáján rögtön a Szentírás 
és egy bizonyos (másik) ravaszdi an
gol, Shakespeare William opuszai 
után következnek, és ez legalábbis 
megfontolásra érdemes. Azt én is val
lom, természetesen, hogy a mennyi
ség nem garancia semmiféle minő
ségre, ám lenne egy kiegészítésem. 
Mégpedig az, hogy egy bizonyos kri
tikus tömeg elérése esetén a minősé
gi és mennyiségi kritériumok szétvá
lasztása többé-kevésbé tét nélkülivé 
válik. A Biblia és a stratfordi mester 
olvasottságának mértékével nincs mit 
kezdeni, akkor sem, ha nem vagyunk 
vallásosak vagy jobb költőnek tartjuk 
Donne-t, mint Shakespeare-t.

Borges szerint a krimi párat
lan népszerűsége annak köszönhe
tő, hogy egy véletlenszerű korban a 
rend érzetét kelti. Az igazi, szerkeze
tében is klasszikus detektívtörténet- 
ben ugyanis mindig van valamilyen 
megoldás, méltó lezárás (ha nincs, 
nem szoros értelemben vett krimivel 
van dolgunk, hanem a műfaj valami
féle átiratával), a világ rendje helyre
áll és a dolgok visszakapják szokott 
fényüket, még akkor is, ha az elkö
vetett bűnöket már lehetetlen jóvá
tenni. A detektívműfajnak arra a ha
gyományos változatára, amelyet a 
jó Agatha asszony művel — és amely 
Poe-n, Chestertonon, Conan Doyle-on

pallérozódott —, ez fokozottan érvé
nyes. Még a vétkesek lehetséges kö
re is ismert előttünk: az igazi kihí
vás egy Poirot számára ugyanis az, 
hogy megtalálja a tűt a szénakazal
ban, nem az, hogy az odatévedt vak 
véletlennel hadakozzék. A világegye
temben mindennek megvan a helye, 
az élet alapvetően logikus mozzana
tok láncolata, és józan ésszel átlátha
tó, mert bármit mondjanak a szkepti
kusok és egzisztencialisták, az Úr jól 
végezte a dolgát. (Ez a világkép jócs
kán elkomorul a későbbi, keményök- 
lű amerikai krimikben, de ez más 
kérdés.) És lényegtelen, hogy egyéb
ként mit gondolunk erről (is), mert 
remekül működik. Az Ackroyd-gyil- 
kosság vagy a Tíz kicsi néger után a 
kényes ízlésű mindenkori avantgár
dok is megnyalhatják az ujjaikat: jó 
lenne ilyen elegánsan írni, mindegy, 
hogy mit.

Agatha Christie regényei azonban 
nem állnának meg a lábukon ódon 
hangulatú, vidéki angol kastélyok és 
parkok, hibbant arisztokraták, kifo
gástalan társasági úriemberek, kot
nyeles vénkisasszonyok, szemrevaló 
szobalányok és a mára letűnt szoká
sok néha megmosolyogtató hatalma 
nélkül — ez a nagyon angol környe
zet a történetek éltető közege. Lehet, 
hogy kinevetnek, de azt hiszem, meg
találtam ennek a világnak a kulcsát. 
A végrendelet. Ezekben a bűnhistóri
ákban folyton végrendelkeznek, füg
getlenül kortól, nemtől és társadalmi 
státustól. Az embernek húszévesen 
is tudnia kell, mit óhajt kezdeni kur
ta életének megtakarításaival. Kire 
száll az örökség, amiért majd jól meg
gyilkolják.

Nincs kétségem afelől, hogy Lady 
Agatha Christie is készített végren
deletet, jó időben. Ki tudja, arról is 
rendelkezhetett, mit kíván kezdeni 
azzal a felmérhetetlen irodalmi ha
gyatékkel, amit létrehozott. Milyen 
(szellemi) örökösöket képzelt el magá
nak. Azt elolvasnám, azt nagyon elol
vasnám.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
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B eszélgetés K ibédi Varga Áron  
irod alom történ ésszel, esztétáva l, költővel
A „többgyökerűség” gazdagsága
-  Ha jól tudom, Kibédi Varga Aront 

Sándorként anyakönyvezték -  miért vál
toztatta meg a nevét Áronra? Szerepe volt 
ebben az ismert filozófus, tudós édesapjá
nak, akit szintén Sándornak hívtak?

-  A dolog nagyon egyszerű: nekem két 
keresztnevem van, Sándor és Áron, apám
nak pedig csak egy volt. Mindketten ír
tunk, ő Münchenben mint filozófus főleg 
németül, de néha azért magyar emigráns 
lapokba is. Huszonéves fejjel elkezdtem 
szerelmes verseket írni, amelyeket el
küldtem Cs. Szabó Lászlónak, akinek tet
szettek, és továbbította őket a müncheni 
Új Látóhatárnak, (ott jelent meg egyéb
ként a legtöbb írásom a lap megszűnéséig, 
1989-ig). Voltak, akik nem ismertek en
gem, és azt hitték, hogy a szerelmes ver
seket apám írta ötvenéves korában. (Ami 
annál különösebb lett volna, mert anyám 
akkor már nem élt, apám második felesé
ge pedig német volt és nem tudott magya
rul.) Ekkor kezdtem a második kereszt
nevemet használni, ez különböztetett 
meg minket. Apámat egyébként elég 
gyakran láttam, mert Amszterdamból ál
talában autóval jártam Magyarországra 
(már a hetvenes években, majdnem éven
te), és útközben mindig megálltunk 
Münchenben.

-  Mit kell tudni a család erdélyi, kibédi 
gyökereiről?

-  A család székely lófo, és ezt a rangot a 
17. század elején kapták az egyik erdélyi 
fejedelemtől, ha jól emlékszem, Báthory 
Gábortól. A családot egyébként „kibédi 
és makfalvi” Vargának hívták. Dédapám 
sírján Ákosfalván csak a „makfalvi 
Varga Áron” név olvasható. Ő lévita volt, 
azaz hét közben tanított, vasárnap pedig 
a református istentiszteletet vezette. Á 
hetvenes évek végén jártam Ákosfalván, 
a sírján friss virág. Kiderült, hogy a fa
luban élt még két öregasszony, rokonok.

Beszélgettem velük, csodálkozva nézték 
a holland rendszámú autónkat.

-  Noé könyvei című kötetének előszavá
ban Lászlóffy Aladár azt írja, hogy az Ön 
sorsa akár szép erdélyi peregrinus törté
net is lehetne Erdélytől Németalföldig, ha 
nem a történelem kataklizmái, a „vérgőzös 
világháború” alakította volna így. Tizenöt 
éves volt, amikor a szüleivel emigráltak, 
hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre? 
Hogyan vezetett az útja Hollandiáig?

-  1944 október elején mentünk el 
Budapestről. Közeledtek az oroszok, a 
kórházakat kiürítették. Anyám akkor 
már évek óta beteg volt (vesezsugorban 
szenvedett, ami akkor még gyógyíthatat
lan betegség volt), apámnak sikerült el
helyeznie egy bécsi kórházban. Közben 
otthon Horthyt leváltották, jött a nyi- 
laspuccs. Erre apám is Bécsben maradt, 
itt nagyobb biztonságban érezte magát, 
mint Pesten. O ugyanis Németországban 
tanult a berlini, a jénai és a heidelber- 
gi egyetemen, sok német barátja volt, de 
nyilas nem volt soha. Emlékszem még, 
hogy Bécsben 1945 tavaszán becsönge
tett egy kis termetű ember, és rá akarta 
beszélni apámat, hogy lépjen be a nyilas
keresztes pártba. Különös nyelvhaszná
lata volt, mint a nyilasoknak általában. 
Nagy-Magyarország helyett azt mondta 
Szálasi külügyminisztere, hogy „Kárpát- 
Duna-Nagyhaza”. Ez az ember pedig az
zal kezdte, hogy „becsület-eskü!” Apám 
persze azonnal kidobta. Utána pár hó
napot egy kis bajor faluban töltöttünk, 
majd Münchenben jártam egy évig gim
náziumba. Német irodalmat egyébként 
volt náci nem taníthatott, tanárunk egy 
éjjeli mulatóban dolgozott, nem volt so
ha párttag és gyönyörű német verseket 
tanultunk (Stefan George, Detlev von 
Liliencron stb.). Münchenben az egye
temre akkor csak a hazatérő katonákat 
vették fel, nekem huszonöt éves koromig

kellett volna várni. Viszont holland volt a 
keresztanyám, aki a háború után elvált 
magyar férjétől -  aki állítólag megbo
londult! — és hazament. Nederbragtnak 
hívták, a Népszövetség danzigi főkor
mányzójának volt a lánya. Apám meg
szerezte a címét, és ő elintézte, hogy ki
mehessek mint D. P. (Displaced Person) 
Hollandiába. Ott érettségiztem és jár
tam azután egyetemre.

-  A magyar irodalomnak számos kap
csolódási pontja van mind a német, mind 
a francia kultúrkörrel. Ön abban a sze
rencsés helyzetben volt -  ha nevezhetjük 
az emigráció miatti körülményeit így -, 
hogy „személyesen” is megismerhette ezt a 
két kultúrát. Mi döntötte el, hogy mégis a 
francia irodalom kutatása mellett kötelez
te el magát?

-  Apám nagyon fontosnak tartot
ta, hogy franciául is megtanuljak, amit 
Budapesten a Lónyai utcai református 
gimnáziumban nem tanítottak. így ott
hon kaptam hetenként háromszor ma
gánórát. Madame Horváthnak hívták 
a tanárnőmet, aki nagyon jól ismerte a 
francia irodalmat. Nemrég megtaláltam 
akkori jegyzeteimet: nemcsak a híres, de 
részben majdnem teljesen ismeretlen írók 
nevét is bediktálta. Annyira lelkesedtem 
a franciaórákért, hogy magyartanárom 
félt, hogy jobban érdekel a francia, mint 
a magyar irodalom! A németet pedig már 
azért sem választottam, mert akkor az 
egyetemen mindenféle bonyolult nyelvta
ni problémát kellett volna tanulnom (pl. 
ófelnémet, Althochdeutsch).

-  Szegedről indulva Leidenben arabot, 
Amszterdamban és Párizsban franciát 
studírozott, neves amerikai egyetemeken 
vendégprofesszor, Hollandiában élt és ta
nított, egyszerre több kultúrára van szin
te egyidejű rálátása és tapasztalata: ebben 
a kultúrák közötti folyamatos „utazásban” 
szellemileg, kulturálisan hol van igazán 
otthon?

-  2006 novembere óta már Németország 
délnyugati részén, Freiburg im Breisgau 
városában élek... Mikor az egyetemre ke
rültem, meg akartam tanulni minden 
fontos kultúrnyelvet, tehát a fentiek mel
lett angolt, spanyolt, olaszt, oroszt, ara
bot, perzsát és kínait. Hamar rájöttem 
azonban, hogy ez azt jelentené, hogy min
den héten állandóan gyakorolni kellene 
ezt a rengeteg nyelvet, tehát másra, saját 
alkotó vagy kutató munkára nem marad
na időm. A nyelvek megtanulása már ele
ve sok nehézséggel járt volna, erre külö
nösen akkor jöttem rá, amikor 1954-ben 
a párizsi, politikai menekült diákok szá
mára fenntartott szállóban kínai szoba
társammal megbeszéltem, hogy én meg
tanítom őt németre, ő pedig megtanít 
engem kínaiul: egy hét után abbahagy
tam! Az anyanyelvi közösségétől távol élő 
emberről, főleg értelmiségiről azt szok
ták mondani -  itt például Czigány Lóránt 
írásaira gondolok -  , hogy „gyökértelen”. 
Ez nem egészen igaz, én inkább „többgyö- 
kerűség”-ről beszélnék -  és ez gazdago
dás. A földrajzi különbségekről nem is be-

AKibédi Varga Áron
Szegeden született 1930. február 4-én. Költő, irodalomtörténész, eszté

ta. Magyarországot 1944-ben szüleivel hagyta el, 1948-ban Németországból 
Hollandiába került. Egyetemi tanulmányait Hollandiában és Franciaországban 
végezte. 1948 és 1954 között arabot tanult a leideni egyetemen, valamint francia 
irodalmat hallgatott Amszterdamban és Párizsban. Leidenben szerzett doktori 
címet 1963-ban. 1954 után az Amszterdami Szabadegyetem tudományos munka
társaként végzett kutatómunkát. 1966 és 1971 között az Amszterdami Egyetemen 
a francia irodalom tanszékvezető tanára. 1971 óta ismét az Amszterdami 
Szabadegyetemen tanít tanszékvezető professzorként. 1981 óta a Holland Királyi 
Tudományos Akadémia tagja. 1990 májusától a MTA külső tagja. 1979-1981- 
ben a Nemzetközi Retorikatörténeti Társaság alelnöki, 1987—1993-ban a Szó- és 
Képtudományok Nemzetközi Egyesülete elnöki tisztét töltötte be. Egyik alapító
ja és szellemi irányítója a Hollandiai Mikes Kelemen Körnek. Tudományos érde
mei elismeréseként 1978-ban a Francia Akadémia Pálmarendjének tisztikereszt
jét, 2000-ben pedig a Pro Cultura Hungarica-díjat vehette át. 1993-ban a pécsi 
Janus Pannonius Tudományegyetem díszdoktorává avatták, 2006-ban megkap
ta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét. Számos tudományos és 
szépirodalmi mű szerzője.
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szélek, Budapest más, mint Párizs vagy 
Amszterdam. De az ember azt is megta
nulja, hogy a francia sajtó nem hasonlít 
a magyarra vagy a németre, hogy milyen 
sajátosságai vannak a magyar vagy a 
francia konyhának stb. Ami pedig a kul
túrák közötti „utazást” illeti, arról igazán 
nem beszélhetek. Igazából csak két kul
túrában éltem, a magyarban és a fran
ciában. Amerikai vendégeló'adásaimat is 
franciául tartottam -  az iowai, a yalei és 
a princetoni egyetemen - , francia iroda
lomtörténeti és irodalomelméleti kérdé
sekről.

-  Milyen többletet adhat egy 
adott irodalom vizsgálatában az, 
hogy egyszerre több kultúrában 
mozog otthonosan?

-  Nem tudom, erre még soha
sem gondoltam. Már csak azért 
sem, mert igazából csak a francia 
és a magyar kultúrában vagyok 
otthon.

-  Bár több nyelven ír és publikál 
tudományos munkákat, verset, sa
ját bevallása szerint csak magyar 
nyelven ír. Ez tudatos döntés és 
vállalás eredménye, vagy a költé
szet és anyanyelv közötti kapocs oly 
szoros, hogy a vers nem is tudhat 
más nyelven formát ölteni?

-  Igen, valóban nagyon szo
ros ez a kapcsolat. A világiroda
lom több jelentős regényíróról tud, 
aki nem anyanyelvén írt, a legjobb 
példa talán a lengyel származá
sú, de angolul író Joseph Conrad. 
Költőről nem tudok, a libanoni 
vagy a volt francia gyarmatokon 
élő és franciául író költők, mint 
Salah Stétié, akivel jó barátság
ban voltam, amikor Hollandiában 
volt libanoni nagykövet, nem je
lentenek kivételt.

-  Ön a hollandiai Mikes Kelemen 
Kör egyik alapítója és szervezője. A 
nyugati magyar emigráció sokszí
nű és változatos kulturális közéle
tében a Mikes-kör milyen szerepet 
tölt be?

-  A Mikes Kelemen Kört 1951-ben ala
pítottuk, Hollandiában tanuló magyar 
diákok, Németh Sándor, Tóth Miklós és 
mások. „Szabad szellemi fórum”-nak ne
veztük, mindenki elmondhatta, amit 
akart, ezért egyesek baloldalinak ne
veztek, és volt néhány botrány is, példá
ul amikor a müncheni Szabad Európa 
Rádiónál dolgozó Bikich Gábor kritizál
ta Ady Endre költészetét. A nálunk jó
val idősebb és világhírű Kerényi Károly 
felháborodott, felugrott és kiment a te
remből, talán el is utazott... Sok más 
emigráns kulturális szervezet is volt, 
Bécsben, Londonban, a párizsi Magyar 
Műhely, a helyhez nem kötött katolikus 
Pax Romana és így tovább. A Mikes jel
legzetessége, hogy 1959-tól kezdve szep
tember elején többnapos nemzetközi kon
ferenciát rendezett, melyen 60-80 ember

giak is, pár év óta leállt a szeptember ele
ji konferencia. Megmaradt viszont az ún. 
belföldi Mikes, öt-hat összejövetel min
den évben, helyi előadókkal.

-  Több tanulmányában arról értekezik, 
hogy mind a nyugati, mind a kelet-euró
pai irodalmaknak újra kell gondolniuk 
saját irodalomtörténetüket. Mára már el
készült Magyarországon az újabb magyar 
irodalomtörténet (A magyar irodalom tör
téneteire gondolok). Mi a véleménye, sike
res volt-e ez az újragondolást kísérlet?

-  A mostani új magyar irodalomtör
ténetet nem ismerem, kíván
csi vagyok viszont a Grendel 
Lajoséra, aminek az olvasásá
hoz nemsokára hozzákezdek.

-  Az irodalomtörténet kettős 
válsága című tanulmányában 
azt írja, hogy szükség lenne egy 
olyan kettős irodalomtörténetre, 
amely egyrészt az adott kor íz
lését, másrészt a kanonizált iro
dalmi vonulatokat is tükrözné. 
Látja-e esetleg annak a lehető
ségét a kortárs irodalomtörténe
ti áramlatokban, hogy egy ilyen 
„kettős” irodalomtörténet meg
születhessen?

-  Kettős irodalomtörténeten 
azt értem, hogy egy bizonyos kor 
irodalmáról nemcsak a mi mai 
ízlésünkből kiindulva kellene ír
ni, hanem úgy is, ahogy abban a 
korban gondolkodtak a kortárs 
irodalomról. A Magyar Nemzeti 
Galéria 1995-ben rendezett egy 
kiállítást Aranyérmek, ezüstko
szorúk, művészkultusz és mű
pártolás Magyarországon a 19. 
században címmel. Felteszik a 
kérdést, hogy miért indulunk ki 
abból, hogy mi jobban tudjuk a 
művelt kortársaknál azt, ki-mi 
volt jó abban az időben. Valami 
hasonlóra gondoltam.

-  Irodalomtörténetekről lé
vén szó: hogyan nézne ki Kibédi 
Varga Áron magyar irodalom- 
története, kik azok a kedvenc

írók, költők, akik kánontól függetlenül 
mindenképp helyet kapnának benne?

-  Magyar irodalomtörténetet sohasem 
fogok írni -  egy franciát már írtam a ki
lencvenes években, Mots et Merveilles cím
mel, francia feleségemmel együtt. Az biz
tos azonban, hogy kevés 19. századbeli 
író kerülne bele, azt a kort nem nagyon 
kedvelem. Egyébként nekem Gyöngyösi 
István a kedvencem a régebbi magyar iro
dalomból, róla többször írtam és beszél
tem, többek között egy nagyszerű sárospa
taki konferencián, amit Jankovics József 
barátom szervezett. Zrínyi ettől függetle
nül éppúgy beletartozik a magyar iroda
lomtörténetbe, mint ahogy kedvenc író
im is a huszadik század elejéről: Krúdy 
Gyula, Szabó Dezső vagy Kaffka Margit.

DEMETER ZSUZSA

vett részt, magyar orvosok, mérnökök, ér
telmiségiek Németországból, Belgiumból, 
Franciaországból, Angliából, sőt néha 
még Olaszországból és Amerikából is. 
1967-ben először, azután pedig majdnem 
minden évben kiengedtek több magyar- 
országi résztvevőt is, azzal a feltétellel, 
hogy egy „hivatalos” pártember kísérte 
őket. így ismertük meg Mészöly Miklóst, 
Berend Ivánt és másokat. Ezeknek a kon
ferenciáknak nagyon fontos szerepe volt 
abban, hogy az emigráns magyar tudó
sok és írók felkérésünkre előadásokat ír
tak, megtartották őket, majd elküldték a 
müncheni Új Látóhatárnak. Rendszeresen

Kaiser Ottó felvétele

jártak hozzánk Münchenből Borbándi 
Gyula és Molnár József, Londonból pedig 
Határ Győző, Szabó Zoltán és főleg Csé, 
azaz Cs. Szabó László, aki csodálatos elő
adó volt, majdnem minden évben jött, és 
akit egyenesen a „Mikes osztályfőnöké
nek” neveztünk. Az ötvenhatosok közül 
pedig Péter Lászlóra és Czigány Lórántra 
gondolok, akik szintén Londonban él
tek. Nagyon sok vers és novella is éppen 
ezekre a konferenciákra íródott: erről 
Karátson Endre beszél emlékirataiban. 
Gondolhatunk itt Sulyok Vincére, Thinsz 
Gézára, Gömöri Györgyre vagy akár sa
ját magamra is: sok verset írtam mindig 
a nyár folyamán, hogy legyen majd mit 
felolvasni. A Kör több könyvet is kiadott, 
részben az itt elhangzott előadásokkal, 
másrészt meg emlékezéseket. Ma már 
sajnos bizonyos fokig minderről múlt idő
ben kell beszélni. A résztvevők és előadók 
egy része meghalt, hiányoznak az anya-
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SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER

Szindbád és az ifjonti ábrándok 
bűvös lámpafénye

Szindbád úgy képzelte, hogy nyuga
lomba vonulása után földszinti garzonba 
költözik, s maradék éveit visszavonultan, 
könyvei társaságában éli majd le. Hosszas 
keresgélés után talált is egy megfelelőnek 
látszó lakást a hajdani kuplerájtól és a 
klarisszák felújított zárdájától egyenlő tá
volságra, a Kalapos utcában.

Reggelente a szomszéd serdülőkorú fi
ának kedvenc rockszámaira ébredt, na
gyokat nyújtózkodva lustálkodott még egy 
kicsit az ágyban, majd vallásos szertar
táshoz illő áhítattal megfőzte első adag 
kávéját. Miközben mokány, ázsiai ősei el
fajzott kozmopolita utódaként dekadens 
élvezettel kortyolgatta a globalizáció feke
te főzetét féltve őrzött, porcelán kávéscsé
széjéből, melynek oldalán matuzsálem ko
rú kínai mandarin merengett derűsen a 
világ megoldhatatlan problémáin, ráérő
sen végiglapozta a kisváros két azonos cí
mű, ám ellentétes politikai beállítottságú 
napilapját, hogy haladó szellemű kelet-eu
rópai kultúremberként különböző pers
pektívákból láthasson rá ugyanazokra a 
hazugságokra.

Aztán aggályos pontossággal betartott 
agglegény-órarendje következő program
jaként bevásárolni indult. A hajdani bélre- 
pesztő zabák messzeföldön híres gurmand 
hőse újabban csak kimondottan gyomorba
rát élelmiszereket fogyasztott. Zöldséget, 
gyümölcsöt, halat, miegymást. (Ez utób
binak a beszerzése okozta a legtöbb fejtö
rést neki, mert mindig mást neveztek így, 
s valahányszor Szindbádnak sikerült mi
egymást vásárolnia, mindig mélységes 
tisztelet kerítette hatalmába a nyelv és a 
világ titokzatos összefüggései iránt.) A ká
vé az persze kivétel volt, meg a szivar is. E 
két szenvedélybetegségéből ugyanis nem 
volt hajlandó kigyógyulni. Kedvenc trafi- 
kosa, a snájdig kinézetű Mángorló Berci, 
mindig tartogatott számára egy-két do
boznyit abból a rövid, cukrozott konyak
ban áztatott kubai cigarillóból, melynek 
szürkés-kék füstkarikáin át a műértő do
hányos a hetedik mennyországba szállha
tott, hosszú perceken át élvezve az isteni 
összkomfortot, anélkül, hogy az angyalkó
rus felettébb unalmas repertoárját, vagy 
a szolgálatos szentek tudálékos teológiai 
fejtegetéseit kellett volna hallgatnia, ami 
a nikotin- és alkoholmentes mennyei osz
tályon amúgy szigorúan kötelező volt a hi
vatalból odairányított lelki szegények szá
mára.

Mondanunk sem kell, hogy kedvenc be
vásárló napja a kedd volt, mivelhogy foga
dott városában századok óta ezen a napon 
tartották a hetivásárt, és Szindbádban a 
világpolgár mellett titokban ott élt a lo
kálpatrióta is. Kedd délelőttönként tehát 
átszellemülten bolyongott a piactéri so- 
kadalomban, a mindenféle földi jóval meg
rakott, hosszú betonasztalok között. A ha
gyományos mezőgazdasági terményeken 
kívül rendhagyó árukhoz is hozzá lehetett 
itt jutni. Például a piac hátsó fertályában

otthonosan berendezkedett ukrán keres
kedőktől némi -  román nyelven folytatott 
-  alkudozás után egy biciklipumpa árá
ért kitűnő állapotban levő, second hand 
kalasnyikovot szerezhetett be az ember, 
a bejárat körül rikító rokolyákban keren
gő, terebélyes cigánynék pedig mindenféle 
csodaszert ajánlottak a gyanútlan vásár
lók képzelt vagy valóságos nyavalyáira. 
Szindbád egyetlen egyszer engedett a kí
sértésnek, ám azt is keservesen megbán
ta, a potencianövelő szerként rásózott ke
nőcstől ugyanis -  a mézes-mázas szavú 
cigányné esküdözésével ellentétben -  csu
pán a hajszálai meredtek föl, igaz, úgy, 
hogy még napok múlva se tudta lesimítani 
őket. E balul végződött kísérlet után még 
inkább megerősödött abbéli hitében, hogy 
csak könnyed kulináris örömök elérésére 
érdemes koncentrálnia. így aztán a kellő 
alapanyagok beszerzése után mindig azon 
nyomban hazasietett, és hozzáfogott ebéd
je elkészítéséhez. Mondanunk sem kell, 
hogy imádott a konyhában sürgölődni. A 
családi hagyomány szerint legrégibb is
mert őse fejedelmi szakács volt, a szakma 
megbecsült képviselője. Szindbád könnybe 
lábadt szemmel gondolt rá, valahányszor 
hagymát hámozott. Zöldségből, gyümölcs
ből ő maga is igazi mesterműveket kompo
nált. Sóval, fehér borssal, citromlével, főtt 
burgonyával, paradicsommal, paprikával, 
cukkinivel, joghurttal, kaporral, mustár
ral és fokhagymával készült roston sült 
pisztrángja meg egyenesen fejedelmi volt.

Ebéd után a lét megfejthetetlen kérdé
sein mosolyogva meditáló mandarin tár
saságában megitta második kávéját, majd 
egy-két órányit lepihent. Néha ilyenkor lá
nyok látogatták meg álmában, gyönyörű
séges fruskák, akiket hajdan kizárólag ti
tokban imádott, s akikről azt hitte, hogy 
már rég megfeledkeztek róla. Ott hajla
doztak körülötte, tündéri táncban, boszor
kányos forgatagban, kibomlott hajukkal, 
felhevült leheletükkel simogatva az arcát, 
és azt suttogták a fülébe, hogy nála gyá
moltalanabb pasival azóta sem találkoz
tak az életben. Szindbád áhítatos lélekkel 
gyönyörködött bennük, mint aki legyőzött 
már mindenféle kísértést.

Délutánonként kiment a Sétatérre, az 
évszázados gesztenyefák alá, leült egy fél
reeső padra, s szórakozottan nézte a körü
lötte kergetőző gyerekeket, a folyóparton 
céltalanul ődöngő, magányos árnyakat, s 
alig várta már, hogy este legyen. Alkonyat 
felé aztán, amikor a nap vörösrézkorong
ként parázslóit a Bagoly-kő fölött, észre
vétlenül hazament, megette a déli ma
radékot, szöszmötölt még egy keveset a 
konyhában, majd a szobába lépett, behúz
ta a sötétítőket, fölgyújtotta a sárga er
nyők állólámpát, amelyre egy használt
bútor kereskedésben talált, amikor már 
feladott minden reményt, hogy valaha is 
a nyomára bukkan, s a kiszemelt könyv
vel a kezében kényelmesen elhelyezkedett 
a kopott bőrfotelben.

Hosszú esztendőkkel ezelőtt képzelte el, 
hogy így fognak az estéi eltelni, ha majd 
egyszer nyugalomba vonul.

Akkoriban bölcsészhallgató volt Kolozs
váron, s valahol a Tordai út környékén la
kott albérletben. Későn érett diákként 
meglehetős szorgalommal szívta magá
ba nap mint nap a tanárok bölcs szavait 
és a diákkocsmák csapolt sörét, belógott 
a jobb színházi előadásokra, s laza kalan
dokra hajlandóságot mutató kolleginák- 
nak udvarolt. Éjfél felé aztán az óváros 
néptelen utcáin át, rövidítve igyekezett 
hazafelé. Az a bizonyos földszinti lakás a 
Farkas utca közelében volt, a kimarjult 
várfalak tövében. Szindbád karnyújtás
nyira haladt el tőle, s egy idő után vala
mi megmagyarázhatatlan otthonosság-ér
zés kerítette hatalmába, ahányszor csak 
megpillantotta a sötétítőkön átszivárgó 
mézszínű derengést. Ismeretlen vizeken 
hánykolódó hajósok érezhetnek ilyesmit a 
semmiből feltűnő világítótorony fényei lát
tán, gondolta Szindbád meglehetősen köl
tőien, miközben lépteit szaporázta a nép
telen utcában. Az igazat megvallva nem 
volt mitől tartania azon a környéken: a 
Szent György szobor sárkánykígyója pati
nás bronzban kushadt a harcias lovag lán
dzsája alatt, a boltíves kapualjak dohos sö
tétjéből legfeljebb egymásba gabalyodott 
macskák ugrottak a kései járókelők elé, 
a Házsongárdi temető lakói pedig a krip
ták és ciprusok mögé rejtőzve szörnyül- 
ködtek a világ hátborzongató változásain, 
jólnevelt kísértetekként gondosan ügyelve 
arra, hogy ne keltsenek még nagyobb pá
nikot az élők körében, Szindbád is csak 
túlfűtött képzeletének köszönhetően pil
lanthatta meg néha üresen izzó szemgöd
rüket.

Az egyetemi évek a kreditpontok növe
kedésével egyenes arányban teltek-múl- 
tak, s Szindbád időközben a város má
sik felébe költözött, esténként azonban 
vissza-visszatért az óvárosba, hogy elsé
tálhasson ama titokzatos vonzerővel bíró 
földszintes lakás előtt. Néha napközben 
is arra járt, így tudta meg a szomszédok
tól, hogy valami különc, zárkózott alak 
lakik benne, aki állítólag beutazta a fél 
világot, és kalandregényeket írt, ám hiá
ba érdeklődött, semmi többet nem tudott 
meg felőle. így aztán jobb híján a fantá
ziájára bízva magát hosszú időn keresz
tül szórakozott azzal, hogy gondolatban 
berendezze azt a lakást. Garzonnak kép
zelte. Az utcára néző két ablak mögött 
különleges könyvekkel teli, plafonig érő 
könyvespolcok borítják a falakat, kivé
ve egy fülkeszerű mélyedést, ahol az ágy 
van. Szemközt vele sokfiókos, oroszlánfe
jes rézfogantyúkkal díszített ódon íróasz
tal, rajta ütött-kopott Remington, ami
lyent manapság már csak fényképeken 
vagy múzeumokban látni. Az íróasztaltól 
lépésnyi távolságra, az ablak alatt, a sár
ga ernyős állólámpa mellett kényelmes 
bőrfotel terpeszkedik. Olvasásra, elmél
kedésre nincs is ennél alkalmasabb hely 
a világon. A parányi konyhában minden 
csillog-villog, amint az egy tisztaságmá
niás magányos férfitól joggal elvárható. 
Ugyanez a helyzet a fehér csempével bo
rított fürdőszobában is.

» » » » » »
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Szindbád úgy képzelte, hogy az a lám

pa bűvös erővel bír. Békességet és teljes
séget sugárzó fényessége után sóvárgott 
egész zűrzavaros, torzóban maradt élete 
során, s amikor hónapokkal ezelőtt a vá
rosszéli lepusztult használtbútor-keres- 
kedésben egy ócska, szakadozott, sárga 
ernyős lámpába botlott, rögtön belényi- 
lallt, hogy egyetemista korában ennek a 
fényét látta átszűrődni ama Farkas ut
ca környéki lakás sötétítőin át, és csak le 
kell majd ülnie a fénykörébe, a kiszemelt 
könyvvel a kezében, hogy kínzó hiányér
zete, beteljesületlen vágyai örökre szét
oszoljanak abban a bűvös, mézszínű ra
gyogásban.

Féléve már, hogy visszavonult, és ebbe 
a sétálóutcái garzonba költözött, a hajda
ni kuplerájtól és az apácazárdától egyenlő 
távolságra. Napjai fegyelmezett várakozás 
közepette teltek, ám a vágyott nyugalom 
és összhang helyett csak valami furcsa 
ürességet érzett. Talán rossz helyre tet
tem a lámpát, töprengett tanácstalanul, 
s újra és újra átrendezte szobáját, a várt 
hatás azonban elmaradt. Lehet, hogy nem 
megfelelőek az olvasmányaim, gondol
ta aztán bosszankodva, ám a legkülönle
gesebbnek hitt könyvek is unalmasaknak 
bizonyultak, pár oldal után rossz szájíz
zel tette félre őket, mintha megavasodtak 
volna a polcokon. Ráadásul minél többet 
üldögélt esténként, éjszakánként a lámpa 
fényében, annál tisztábban, már-már elvi
selhetetlen élességgel látta maga előtt ku
darcait, megalkuvásait, kisstílű életének 
megannyi szégyenteljes epizódját. Végül 
aztán, bármennyire is fájt neki, be kellett 
ismernie, hogy az ő csodálatosnak képzelt, 
sárga ernyős lámpájának nincs semmiféle 
bűvös ereje. Közönséges, vacak kacat, gon
dolta dühösen, s a legszívesebben kidobta 
volna.

Ebből elég, döntött pár nappal később, 
éjfél felé; becsukta a könyvét, leoltotta a 
lámpát, majd komótosan felállt a fotel
ből, magára kanyarította köpönyegét, be
csukta maga mögött az ajtót, és kisétált 
az éjszakába.

Másnap Mángorló Berci -  háta mögött 
a szomszéd serdülőkorú fiával -  tanács
talanul álldogált a szoba küszöbén.

-  Valami baja eshetett — ráncolta a 
homlokát. -  Nem jött el hozzám az újabb 
adag szivarért. Még soha nem fordult elő, 
hogy késett volna...

-  Fogalmam sincs, hogy mi történhe
tett vele — vonogatta a vállát tanácstala
nul a fiú. -  Tegnap éjjel is sokáig égette 
az állólámpáját.

-  Miféle állólámpát? -  horkant föl 
Mángorló Berci csodálkozva.

-  Hát azt a szakadozott, sárga ernyő- 
jű lámpát -  pislogott zavartan a fiú. — 
Tudja, ami alatt esténként olvasni szo
kott. A sötétítőn át kiszűrődik a fénye a 
járdára.

-  Nincs itt semmiféle sárga ernyős ál
lólámpa -  hordozta végig a trafikos rosz- 
szallóan a tekintetét a használt búto
rokon. — Gyere, győződj meg te is róla 
-  penderítette a szoba közepére a tilta
kozó fiút, majd idegességében rágyújtott 
egy rövid, cukrozott konyakban áztatott 
kubai szivarra.

BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN De sok foltot megfoltoz,
Szórakozz, csak szórakozz!

M ajorana  képzeleg

Kialudt tüzem. A parázs 
Feldereng, a vackom még meleg. 
Szívemre ül egy nagy darázs. 
Hát kiengedem.

Repülje be a képzelet 
Tájait, és onnan merítsen 
Eró't, folytatáshoz jó szelet. 
Versem derítse.

Itt ülök, a vackom még meleg. 
Darazsam is már rég messze jár. 
Fáradt reménye, illő éneke 
Vajon visszaszáll?

M ajoran a-da l I.

Szobámba bámul egy pálmafa. 
Barbadosi fénykép.
A délután is álmatag.
Digitális élmény.

A szőke part haja kibontva már, 
Tenger fodroz szélén.
A mindenség fáradva jár,
A láthatár kékjén.

M ajoran a-da l II.

M ajorana  já ts z ik

Nem leszünk, de nem leszünk 
Soha többet egyedül,
Nyár az ősznek hegedül, 
Életünk is lemerül.

Játsszuk el, de játsszuk el, 
Kimerít és felnevel, 
Gondjainktól elterel,
Partról partra átvezet.

Egy pálmafa szobámba bámult. 
Szemem volt a függöny.
Az álom álomra tárult.
Egy bennem is szűkölt.

Gondolatim között botorkálok. 
Láncaimat rázom.
Suhognak a botok. Vállon 
Ragad a gond. Fázom.

M ajoran a-da l III.

Mondjuk ki, de mondjuk ki, 
Mi odabent szétfeszít,
Ránk aggatja díszeit, 
Fényük mégsem boldogít.

A csend törékeny ágain nesz ül. 
Pálmafa árnyéka.
Az ég alján vércsík rezdül. 
Terveim játéka.

M e llé k d a l

Elkoboz, mi elkoboz, 
Kenyeret is eloroz,

Fényruhát öltenek a csillagok, 
Bárka, hajó, árboc.
A tér-időben felragyog,
Pislog a hold. Almos.
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LÁSZLÓFFY CSABA

K ihívás, valahol 
a déli verőn
Az erkélyen áll, vagy inkább mint

ha ácsorogna. Szomorú, fáradt tekintet; 
őszülő hajtincsei, az izzadtságtól, beesett 
arcához tapadnak. Hátra fordul; hango
kat hallok -  mintha társalogna valakivel 
- ,  de aztán, amikor újra az utca felé te
kint, macskát tart két sovány karja közt 
(most veszem észre: ujjatlan nyári ruha 
van rajta), és lepillant a járdára.

Én tulajdonképpen minden cél nélkül 
kószáltam az ismeretlen városka utcáin, 
többször körüljártam egy néptelen teret, 
melynek közepén a szökőkútból, pontosab
ban: a tört fejű kőkígyó szájából erőtlenül 
tört fel a vízsugár, s köröskörül valahogy 
minden illúziótlannak, élettelennek tűnt 
a délutáni kánikulában. Sietve fordultam 
be egy görbe sikátorba, utána a szűk, ka
nyargó utcákon, kopott homlokzatú eme
letes házak közt andalogtam, míg el nem 
jutott tudatomig az idős nő kiáltása. Úgy 
emlékszem, a harmadik emelet balkonjá
ról szólítgatta meg a járókelőket, akik föl 
se pillantva rá, behúzott nyakkal, lehaj
tott fővel siettek tovább, mintha valami
lyen kellemetlenségtől kellene tartaniuk; 
vagy az is lehet, hogy ismerős volt szá
mukra a különös erkélyjelenet.

„Kéri a cicát?” -  hangzik, tisztán ki
vehetően, az őszülő nő kérdése, bár nem 
reám néz, inkább valahová messzire, a 
semmibe bámul. Nem válaszolok, mint 
ahogy a mellettem elhaladó alakok sem, 
ám kis idő múlva, amint erőt vesz rajtam 
a kíváncsiság és fölpillantok, ezt hallom:

Akkor hát...” Éktelen nyivákolás — mi
előtt elengedte volna (vagy: isten bizony! 
lehajította volna az aszfaltra) a beesett 
melléhez szorított macskát.

A jelenet pár perc elteltével csaknem 
ugyanúgy megismétlődik, én meg állok 
ott balgán, mint egy ütődött. Nem jön ki 
hang a torkomon, a szájpadlásom tüzel, 
egészen kiszáradt, s a nyelvem hirtelen 
úgy megduzzadt, hogy szinte alig fér el a 
számban.

„Kéri valaki a kismacskát?...” A hang 
most megilletődöttnek tetszik, miközben 
fél kezét fejmagasságba emelve, akkurá
tusán, vagy valósággal elegáns gesztus
sal hátrasimítja a halántékához ragadt 
hajtincset. Megismételi-e a kérdést? -  
nem is tudom már -; aztán, ahogyan ko
rábban tette, gyors, türelmetlen mozdu
lattal lehajítja áldozatát.

Az ijesztő nyivákolást most már elő
re hallani vélem -  az agyamból? Vagy 
az erkélyre nyíló ajtón túlról. Az éltes nő 
sokkal kimerültebbnek látszik, hangja 
fátyolos, már-már szelíd kérlelésnek ve
hető, amint egy dundibb pofikájú, fejlet
tebb macskát ölelve magához, leszól há
rom emelet magasságból... Hozzám?!...

Nem, semmiképpen sem fogom meg
várni az újabb morbid pillanatot, 
midőn...! De mégis eljut tudatomig a fü
lemben dörömbölő kérdés. Mozdulatlanul 
állok a járdaszegélyen, földbe gyökerezett 
lábbal, mint akit megbabonáztak.

„Hát senki sem kéri ezt az aranyos kis- 
cicát?”

„Én... igazán kár volna érte...” Saját 
erőtlen hangomat hallom visszhangzani 
a keskeny sikátorban, az erkély, a kapu
boltív alatt.

A nő megmerevedik a magasban, majd 
kétségtelenül a háborodottak ködös te
kintetével, lefele pillantgat. (Lát-e engem 
egyáltalán?) Izgatottan várom, hogy mi 
fog történni?...

Önkéntelenül is szélesre tárom a két 
karom, és előrelépek egyet, kettőt.

A macska kétségbeesetten vinnyog, 
vergődik, karmol, szabadulni akar. A nő 
megadó mosollyal nyugtázza az erőlködé
sünket fent és lent, majd megcirógatva a 
cica fején a fölborzolt fehér-fekete szőrt, 
szó nélkül, hátrálva, eltűnik az erkélyaj
tó mögött.

Nem is verejték, hanem, mint mikor 
valaki vétkesnek érzi magát, elönt az un
dorító váladék. Az már végtelen idő múl
tán, lélekszakadva fut át agyamon, hogy 
hová menekülhetnék innen.

2009. augusztus

Anyai nagyapám,
Édi
-  Megint lehorzsoltad a térdedről a 

bőrt -  nézett rám, rövidre vágott bajusz- 
kája alatt megértő, ravaszkás mosollyal.

Finom cigarettafüstből ezüstös gló
ria keringett a feje, illetve a kiskarimá- 
jú nyúlszőrkalap fölött. Valahányszor 
fröcscsfogyasztás után fizetni készült, 
már előre sejtettem (tudtam), hogy a

Macskássy József: Várakozás

fémpénz csengeni fog a pulton. Ha pedig 
egy papírbankót emelt ki a pénztárcájá
ból, s netalán nem tudtak visszaadni ne
ki, nagyvonalúan legyintett. Olyan férfi 
volt, aki rendszerint megvonta a vállát,

és vigyorgott. S ha nálunk időzött, az 
aranygaluska-levesre várva, tízpercen
ként úgy igazította meg babos csokor
nyakkendőjét, mintha szívességet tenne 
a sarokban rostokoló állótükörnek.

Ezúttal a néptelen utcán jött velem 
szembe és ment el mellettem, elegán
san imbolygó, kissé frivol járással (ezt 
a könnyed nőiességet sokan szerették 
benne, főleg a szépnem túlékszerezett 
s -festett példányai), akárha ki akarta 
volna kerülni a (nem létező) nagy em
bertömeget. A járda szélén egyensúlyoz
va, szórakozottan félrenézett. S én, aki 
megpróbáltam őt utánozni, ügyetlenül 
kacsázva, elvágódtam, amint felnéztem
— épp csak fölpillanthattam — az ismerős 
arcra. (A nagyanyai intelmeket -  elvált 
asszonyi háborgást -  hallgatva, óvakod
tam rokonnak nevezni Édi tatát).

Lehajolt, és felsegített, majd töltött 
cukorkával kínált, mely nála elengedhe
tetlen külhoni kellék volt, nem holmi ol
csó „vásárfia”: tordai pogácsa! Megvárta, 
hogy türelmetlenül összerágjam a cu
korkát -  nyelvemmel hiába próbáltam 
a savanykás-édes ragacsos nyálat eltá
volítani a lyukas fogam közeléből - , vi
gyáztam hát, hogy el ne sírjam magam -  
ez előtt a fess, állítása szerint többnyire 
a bécsi expresszel hazalátogató, öregedő 
úr előtt; vagy, Isten ments, sárgás sev- 
róbőr félcipője elé köpjek, melynek orra 
mindig csillogott, s amelyiket én akko
riban, úgy emlékszem: zserbónak nevez
tem. („Mintha skatulyából vették volna 
ki mindig!... Kár, hogy cipőskatulyából!”
— már jól ismertem nagyanyám csípős 
megjegyzését.)

-  Na, töröld le a nadrágodat -  nyúj
totta felém monogramos fehér zsebken
dőjét - , anyádék meg ne lássák... Te se 
szereted a novembert, ugye? Ilyenkor túl 
sok a locsogó pocsolya felétek — mondta 
örökösen vicces hangulatban, az Aurel 
Vlaicu utca sarkán maga előtt terelve, a 
galambszürke öltönyben feszítő, filigrán 
ember, akire mégis mindig nagyon föl
néztem (utólag hányszor bosszankodtam 
emiatt) —, s a két világoskék (mint két pi
ci briliáns) szemgolyó el-eltűnt napbar
nított homloka nevető ráncai közt.

A marosújvári házban, ahol sok évti
zed múltán felravatalozták, homály volt 
és valamilyen bántó — talán éter? — szag 
kavargóit émelyegtetőn. Szemmel látha
tóan nőtt a sűrűsödő homály, mígnem 
egyből ellepte a szoba mennyezetét is. 
Vagy, meglehet, hirtelen besötétedett. 
Enyhe rosszullét fogott el; minél előbb 
szabad levegőre vágytam. Alig értem 
el a kijáratot, ismerős léptek kopogását 
hallottam, messziről.

-Várj, ne siess már úgy. -  A régi kö
pés hang, a vigyorgó, vöröses szőke ba
jusz alól. -  Vigyázz, el ne ess megint!
— Valami a vállamhoz ért. Mintha dene
vérszárny lett volna. Ebben a kárhozat 
felé tartó, öreg kisvárosban napnyugta 
után, semmi sem kizárt.

-  Ha tudnád, hányszor elestem én is; 
mert mindig fölfelé néztem, az égre...

Meg mertem volna rá esküdni, hogy a 
nagyapám hangját hallom.

2009. szeptember
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Gozorú
í.
Föld és ég között karom kitárom,
M int ki nem tud választ már semmire, 
Lecsüggedt fejjel néz a semmibe,
Mélyre -  teljes csak ott lesz a hiányom.

Meg-megingok, mintha lábujjhegyen 
Járnék, mögöttem ezer virágnyom 
Lenget előtted árván, Istenem.

2 .
Lengek előtted árván, Istenem,
Mert nem tudom, hová lett ki voltam, 
Megőszülten múlok el egy szóban, 
Csókot, búcsút senki sem int nekem,

Alom vagyok, túl immár mindenen, 
Másvilágon, egy másik valóban,
Semmi ágon, temérdek nincsenen.

3.
Semmi ágon, temérdek nincsenen,
Vagy még azon is túl, honnan semmi 
Se látszik már, talán csak a lenti 
Valami, mintha-vérfolt ingemen,

Elmosódott, ködös sejtelem, álom,
M int a szesz, átszivárog mindenen  -  
Ahogy éltem, úgy jön a halálom.

4.
Ahogy éltem, úgy jön a halálom, 
Lerombolt város, felprédáit falu,
Úton, két tűz közt, bezárult kapu 
Mögött, hol nincs immár ki várjon...

Vesztesekhez álltam, mindig önként, 
Fejem fölött folyt sok aljas alku -  
Fölösleges mindenn ami történt.

5.
Fölösleges minden ami történt, 
Reménytől a megalkuvásig,
Szerelem ha jött, mindig a másik,
Védte a talmit, tűrte az önkényt...

Pedig nem én függtem azon a kereszten, 
Uram... Vigyél el addig a házig! 
Éltemhez méltón rendezd elestem.

6.
Éltemhez méltón rendezd elestem,
Nagy Úr. Karácsonyi havazásban,

Két út közt, tavaszi pocsolyában,
Bégető nyájban, késő őszesten,

Tudhatod jól, nem megyek majd önként 
S  ha párnák között találsz az ágyban -  
Mint porszemen, tedd rajtam a törvényt.

7.
Mint porszemen, tedd rajtam a törvényt, 
Vigyen a szél, szívjon be egy fűszál,
A  sár, a könny, egy molyette tüllsál, 
Tegyem még fanayarabbá a kökényt,

Te tudod, hogy már hiába bánom,
Úgyis rámcsorog a köd, az űrnyál -  
Föld és ég között karom kitárom...

8 .

Föld és ég között karom kitárom,
Előtted lengek árván, Istenem,
Semmi ágon, temérdek nincsenen -  
Ahogy éltem, úgy jön a halálom.

Fölösleges minden, ami történt. 
Éltemhez méltón rendezd elestem.
Mint porszemen, tedd rajtam a törvényt.

FERENCZES ISTVÁN á tkö ltése

Vetró András: Gábor Áron
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A.-«»KilometriK
irányítja és síerjteszti J^arâcscn î ZsíJt

CSEKE ROBERT és érzékeink kitollasodnak, ha bármit is megérintünk lendületünkben, 
bár időzni szeretnénk, játékos mohóságunk továbbrepít.

m unkavers
visszatalálunk-e s miként
ha szótagmorzsákat adagolunk önmagunknak reggelre 
mintamagányosság és mohaszerű szívroham 
rakosgatják belénk az ólom szavakat s az írást 
a cukorrépát végig az életben
hasonlíthatatlan formákat pátyolgatunk a formaközépben
a szavak között a legnagyobb semmi vitorlázik
hogyan ha magától elgörcsölő tudatlan
miként ha tükörenergia automatizmus
mit soha ki nem mondunk -  kaszáló szóközök

F eh érből l e s z  a  v é g te le n  -  

e z  a  m eg n y ílá s  e lv e
Japán rózsaként köpül a fehér naplemente -  gyors 
forgalomtól zengő nagyvárosi bulevárdokon, ipari 
parkok füsternyői alatt kinyújtózva, egy mankó nélküli 
új világban, bekapcsolódó dobogások fehér rémületébe 
fagyva, önnön szégyenkezésünkbe bele-belerogyva, 
bőgő hangszerek parazsától hevülve mindennapjainkban 
szép utódaink levetett selyemruháit, a grimászokat, 
amelyekben mindig felpofozatlanok vagyunk, 
a lelkes liturgiákat és a léghajókat, majd a repülés utáni 
hányinger-keringőt s a verstudás előtti pillanatot - 
a jávai macska korszakát betűzgetjük.

Erezni, ahogyan a fehérből lesz a végtelen: a horizont 
szimatolása bennünk -  amint nyomja magát, simul és 
koppan -  újra visszatér távolodó félrefüggőségünk 
a tökéletlen, a felsorolás vagy a megnyílás érthetetlensége 
felé, a csókok és zafír ajkak csobbanásának művházába, 
hol a kimérendő szerelmet soha meg nem értjük.

H osszú id e j e  k ö l t é s z e t e t  
dünnyög  a  fe h é r  fű z
Lassan elhalkuló, szürrealista kassák-gondolatokban, aprón surrogó 
szövegblokkokban, -  de leginkább a lélegző szabadsorok között -, 
olajosán zuhogó esőcseppekben onanizáló versformákat hebeg.

A fűz-pontatlanság bőgyomrú napsütésbe mered. Olykor zajos 
szerelmekről szól. így nélkülözetlenül szivárgunk, mit is tehetnénk,

Mozdulatainkat búcsúztató szerveink tanulékonyak. Térdeink 
az idő láthatatlanságában rejtőznek. Mellkasunk el- vagy szétterülő. 
Szemünk türkizébe mégis kitartást fecskend a vadkan farkú múlt.

É tek  a  szem nek, a  szá jn a k
Merengő semmikben hiszek: a föld által felszürcsölt hóban, 
a rózsaszín-szürke ködben, a disznóól romos ürülékszagában, 
a könnyű emlékfoszlányokban, sírás-itta szemeid melegségében, 
sovány vádlidban, combjaidban és legfőképpen a közelség 
tartalmatlanságában, csobogó megalázkodásodban.

Esténként borzongó mélység lövell a szobahomályba, a testekbe, 
a tapogatózás ürességébe, az elhalt szerelem kietlen hörgéseibe, 
a készületlen nőnemű csodába -  amint újra s újra belehunyunk ebbe a 
tévelygő mozgásba, gesztusainkban csontváz-szakállú dicséret terem.

Ólomszínű hasad kerül föl az égre, alant pedig föld-testem nyeli 
éltető nedveidet. Majd jönnek az újabb gyönyörtettek: együgyűen 
tűnnek el a húsok a porcok kiöntött, keserű illatában, és rángósávba 
torzul az ép női test. Néha pléh-pompás körmeivel gyötör a 
sejtemiglen-visszanyúló, kiengeszthetetlen vágyakozás.

Ezekben a pillanatokban egy újabb inger ejt rabul: 
mint ökrök esdekelünk a talált szerelemben, mérték
telen szelek csapdosnak vizes bőrünkön, reményteliség 
havával telik meg a szem, a száj.

g 7  ̂» o 9 H KiLOheTRiK
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(részletek)

(...)

Barátom, ismered az érzést, amikor a 
homokórán úgy folynak át a szemcsék, 
mintha a torkodat sértené végig minden 
kvarc, és nyeled, csak nyeled őket, és a 
percek nem érnek véget soha? Ilyen volt 
ez a tíz perc. Ültem az asztal előtt, néz
tem ki a fejemből, bambultam a hetek óta 
poshadó ködbe, tarkómon az ördög lehel- 
letével, és egy gondolat nem jött, semmi. 
Percegtettem a határidő naplóm lapja
it előre és hátra, kortyolgattam a sörö
met, aztán mint amikor a fűben fekve a 
szemedbe néz egy nagy varangy, úgy je
lent meg előttem a ködből előlépve Gicu. 
Érted, ezekben a percekben, elsőnek Gicu 
jutott eszembe, ahogy a pálya szélén ül és 
magozik. És akkor eszembe jutott, hogy 
néhány napja láttam a bevásárlóközpont
ban. így hajladozott a fejemben az íves 
gondolat, kissé félszegen, de határozottan 
kereste a kapcsolódási pontokat. Mint 
egy kavics, gyűjtötte maga köré, Gicu kö
ré a szutykot, alakította az évek lepedé- 
kéből a szférát.

Gicu tökös gyerek volt. Állandóan baja 
volt valakivel. Közülünk valakivel, a fel
nőttek közül, kutyákkal vagy rendőrök
kel. Gicu soha nem békült ki a világ dol
gaival, könyökölt, aztán ivott, aztán újra 
elöntötte a méreg. A pingpong asztal mel
lett találkoztam először vele. Nem ismer
tük, mert nem lakott a zónában. Nem volt 
látókörünkön belül. Ez viszont nem volt 
akadája az ismerkedésnek, mert Gicu lá
tóköre kiterjedt az egész negyedre, sőt az 
egész városra. Megállt a fa mellett, a fá
nak támasztott biciklimhez ért, és köz
ben figyelte a labdát. Csak a feje mozgott, 
és vele a baseball sapka. Megfagyott ben
nem a vér, mert tudtam, hogy ebben a né
zésben benne van a veszély. Benne vár 
bármi, bármi történhet, az állásából pe
dig rögtön leolvastam, hogy nem focizni 
akar. Pedig akár így is lehetett volna, hi
szen hamarosan megszólalt, miközben 
pattogtatta a biciklim váltóját: Akarok 
én is játszani! Nemes Öcsivel ütögettünk, 
ránéztem Öcsire, ő meg rám. A válasz
tás palettája. Kegyetlen volt, aztán végül 
Öcsi nyújtotta oda az ütőt. Gicu elég tus
kó módon pattogtatott, de tudod, nem le
hetsz nagy ebben a partiban, ez az, ami
nek csak egy vége lehet. Aztán hamar 
megunta, leült a homokozó szélére, és 
hűvösen csak annyit mondott: Játszani! 
Öcsi visszaállt az asztal mellé, mire a 
csávó kissé kontrafázisban: Gicu vagyok!

Ez elég drámaian hangzott, mert hallot
tuk Gicunak hírét. Focizni nem fociztunk 
még vele, de focilabdákat tulajdonított 
már el, ezért nem állt a legbarátságo
sabb tekergő hírében. Röviden és hatáso
san megalapozta a fellépését. Azt hiszem, 
a vér kicsit lelassult bennünk, mert újra 
utasítania kellett, hogy folytassuk a játé
kot. Nem volt a legfelszabadultabb ütöge- 
tés, csak úgy pattant vissza az ütőről a 
labda. Nem mondom, hogy végigpörgött 
volna az életem szemeim egyre könnye
sebb vásznán, de tény, hogy eszembe ju
tott a lefejezett macska, amit azelőtti es
te láttam a pincelejáratnál, és ettől úgy 
éreztem, hogy langyos fuvallat fut vé
gig a lábaimon. Rápillantottam Gicura, 
és láttam, hogy lábainkat fixírozza, pon
tosabban a lábfejeinket, egész pontosan, 
basszus, a cipőnket nézte. Az én lábamon 
pedig, Uram ne hagyj el, az új Adibas volt 
az oroszpiacról. Igen, nem egyéb, nem va
lami salátább tornacipő, hanem pont ez, 
ami pontosan még egy hetes sem volt.

Hirtelen úgy éreztem, mintha a cipő már 
nem lenne a lábamon. Mintha meglazul
tak volna a tépőzárak rajta, mintha súly
talan lenne, és próbálna kibújni a lá
bamból. Gicu pedig csak nézett. Nézte a 
cipőket.

Abban az időben igen nagy divat 
lett lehámozni az áldozatokról a ruhát. 
Semmi bunyó vagy rabolás, békés úton, 
diplomatikusan levétetni a lábakról a 
sportcipőket, a füsstréninget ököl nél
kül kézhez kapni, mint egy marék lan
gyos felvágottat. Főként a Maros-parton 
voltak rá esetek. Ezek pedig mind lepö
rögtek a szemeink előtt, ahogy Gicu ült 
a homokozó szélén, magozott, és közben 
a cipőinket nézte. Tudod, mint a görény 
a csirkéket. Testközelbe kerülni vele any- 
nyit jelentett, mint ködös bizonytalansá
got érezni csomó formájában a gyomrod
ban. Gicu ugyanis nagyon jó bunyós volt, 
cselgáncsozott is, de főként az utcán vív
ta ki magának azt a tiszteletet, amely a

negyedben övezte. Igazi életszerű figura 
volt. Alacsony, keménykötésű testére 
szinte mindig tréninget húzott. Zsíros fe
kete haját rendszerint félrefésülte, olyan 
jófiúsan, és ha nem néztem a szemébe, 
csak a szeplőket láttam az arcán, bár
mikor megfordulhatott volna a fejemben, 
hogy katonázni hívjam. Vagy később né- 
metezni.

Szóval ha eszembe jutott a Grund, a 
képbe szinte mindig beúszott Gicu. Pedig 
ő nem tartozott hozzá a bandához, fociz
ni sem járt rendszeresen, és olyan szfé
rákban is megfordult, amelyekről még 
csak álmodni sem mertünk. De tudod, 
a találkozások Gicuval soha nem voltak 
unalmasak. Felkavaró élmény volt min
den szó, minden nyers érintés, zsige
ri volt minden másodperc, amikor a po
fot vártam. Hogyha olyasmire gondoltam, 
ami túlmutatott a kisváros textilhatára
in, akkor az Gicun keresztül vezetett. Ó 
volt a kapu, azóta mindig. Amikor a tör
vényesség határán lavíroztam bármikor, 
hogyha nem volt bátorságom belépni egy 
falon túlra, hogyha nehezemre esett elfo
gadni a fájón emberit, akkor ebben Gicu 
volt a képzeletbeli mentorom.

Amikor visszahívott Kálmán Mircea, 
gyakorlatilag gondolkodás nélkül vág
tam oda: Baszd meg, érdekel a cucc! Nem 
tudtam hogyan, de éreztem, hogy Gicura 
számíthatok.

(...)

Gólnak is hívtuk, mert iszonyatos gó
lérzék lapult a bal lábában, valahol a 
mindig foszlásban levő tornacipő alatt. 
Egyesek Gecónak is hívták. Ami engem 
illet, bár Gól soha nem volt bunyós típus, 
nem mertem kikezdeni vele, sőt, mond
hatni haverok voltunk, amikor éppen nem 
volt annyira büdös, hogy nem bírtam vol
na mellette ücsörögni. Én minden esetre 
úgy tudtam, hogy Gól soha nem fürdött, 
és csak úgy öntisztítás folytán tisztult 
meg a bőre, bár erről soha nem beszéltem 
vele. Tulajdonképpen rendes gyerek volt, 
egész nap a Grundon lógott, és bármivel 
üzletelt, amivel csak lehetett: bélyegek
kel, a kertekből lopott kukoricával, sörös
dobozokkal, vagy csapágyas szekerekkel. 
Ráadásul bárokban takarított, és ebből 
kifolyólag mindig volt pénze.

Az egyik nyáron odaszegődött a szopó- 
kás bácsihoz csengetni. Biztosítva volt a 
szopóka szükséglete, sőt, miután elnyal
ta az elsőt, a másodikat időnként vásár
ba vitte, vagy elcserélte. Azt hiszem, ami
att is, hogy a kerekarcú Gól közgázát 
végzett, a megbízhatóság volt az, ami
vel bármikor képes volt kitűnni a me
zőnyből. Percre pontos, beretva memóri
ával, Iklandi Zolika derék nyárádmenti 
gyerek volt, veszedelmes üzleti érzékkel. 
Nem is lepett meg, amikor hallottam ró-

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról 
la, hogy szállodát nyitott, és persze, min
dig öltönyben és nyakkendőben látni. Ja, 
és egy szopókával a szájában. Mint kide
rült, saját cukrászdája van, és a szopókás 
bácsi nyalókáit külön retró termékekként 
élesztette fel.

A szopókás bácsinak volt egy piros bi
ciklije, orosz, tudod olyan, amit az uno
kák is használhatnak. Összecsukhatós 
volt, középen összebicsaklott, ha kellett. 
De ez a jószág olyan lehetett, mint az em
ber maga, ha egyszer összebicsaklott, 
többet nem lehet rendesen kiegyenesíte
ni. Nem olyanra, mint előtte volt. Erre a 
biciklire több bőrtáskát erősít, ezekben 
hordta a szopókás bácsi a szopókát.

Azt mondták, valamelyik műhelyből 
ment nyugdíjba, azután kezdte árulni 
a szopókát. Kezdetben hajtotta a bicik
lit, mindig csak nyáron, minden délután, 
a lemenő nappal egyszerre érkezett. 
Végigcsengette az egész negyedet. Dőlt a 
gyermekfalka a szopókára. Sokáig 3 lej
be került egy csavart cukor, 2 lej volt a 
kojak. Akkoriban az a hír járta, hogy a 
cigánynék belepisilnek a cukros vízbe, 
amiből a szopóka készül. Ezért azóta so
ha nem vettem szopókát cigánynétól. Se 
főtt kukoricát.

De a szopókás bácsi tiszta volt, mint 
homlokunkon a forró nyári ég serpenyő
je. Közeledett a biciklijével, és csenge
tett. Új idők ízeit árulta, a rendszervál
tás utáni lomha idők kásáját fapálcikára 
szúrva. Szerintem nem volt olyan gyerek 
a negyedben, aki ne vett volna. Ültünk a 
poroló tetején, néztük, hogyan cserélik a 
melegvíz csöveket, és a szopókóra ökör
nyál ragadt, úgy lebegtette a szél.

Egy idő után a szopókás bácsi a biciklit 
tolta, és úgy nyomta a léprehívó csengőt. 
Soha nem beszéltem vele, mindig csak 
nyújtottam a pénzt, ő meg elsüllyesztette 
fehér köténye fenék nélküli erszényében, 
átpattintotta a gumit a csomagtérre sze
relt fonott láda lemezfedelén, és némán 
kiemelte belőle a lényeget. Ha arcába 
néztem, ami ritkán történt meg, időnként 
végigsuhant egy fáradt, hűvös mosoly tö
kéletesre nyírt bajuszkája alatt.

Aztán a következő nyáron eltűnt a 
csengő a bicikli kormányáról. Gondoltam, 
biztos ellopták, amikor megláttam a szo
pókás bácsit a bicikli mellett totyogva, 
és kezében egy félvékás csengőt lenget
ve. Aztán láttam, hogy a csengő mégis ott 
volt a helyén. Kicsit rá volt szorulva a fe
dél, és alóla, alig észrevehetően, egy rozs- 
dakölyök nyújtotta ki mancsait. Azon a 
nyáron Iklandi Zolika segített csenget
ni a szopókás bácsinak. 6-kor várta a ka
zánház előtt, és végigcsengetett három 
utcát, cserébe kapott két szopókát. Azt 
mondta, időként húgyos volt az öreg. Meg 
talán fekélyes is a lába. Többet nem vet
tünk tőle szopókát.

Még láttuk néhányszor a szopókás 
bácsit. Már nem csengetett, csak ne
kitámasztotta a biciklijét a pálya szél
ién álló padnak, és ott üldögélt rajta. 
Sötétedéskor nemegyszer még mindig 
ott volt. Senki, érted, senki nem vett tő
le szopókát. Amikor hátvédet játszottam, 
pont a lesvonalon álltam, velem egyvo- 
nalban, még éppen szabályos állásban 
volt az öreg. Legyek és darazsak dongták 
körül. Biztos a cukor miatt.

Ha a szopókás bácsira gondolok, mint
ha nagyapámat látnám a bicikli mellett. 
Felébred, elrendezi maga mögött a lepe
dőt, tökéletesen simára húzza, a ráncokat 
mind kisimítja, ráfekteti a paplant, a ho
kedlin a lábára húzza a posztó pampókat, 
rá a gumicsizmát, kilép az ajtón, és lent, 
a nyárikonyha ajtajában ott áll az orosz 
piros bicikli, csomagtartó helyett egy mű
anyag, fonott kosár, préseltlemez fedővel. 
Nagyapám felemeli a fedőt, és a kosár

tele van apró fehér bogarakkal. így in
dul el nagyapám minden éjjel. Rengeteg 
olyan hely van, ahová menni lehet, ren
geteg dombn amin át lehet tolni azt a ne
héz vasbiciklit, számtalan ház, amelynek 
melegébe be lehet lépni úgy, hogy közben 
az emberre a tornácon vár a piros bicikli. 
Nagyapám így barangol a csomagtartós 
biciklivel a Kárpátok vonulatai által kö- 
rülcsontolt, megsárgult képekkel teletűz
delt térképen, és gyűjtöget és osztogat a 
fonott kosárból. Nagyapám soha nem járt 
biciklivel. Nagyapám, ha menni kellett, 
lóháton vagy szekéren.

(...)

Ki kell ásni! Mindenképpen el kell 
égessük a szívét! Dünnyögte a pópa a sza
kálla alól, közben pedig fokhagymacik
ket majszolt. Ott álltak a dombtetőn, az 
egész család, a fél falu, a szakadék szé
lén pedig a pópa imbolygott, és köpköd

te a fokhagyma héját. Valentin Vanghelie 
szelleme minden éjjel visszajárt a fenyő
erdőn keresztül a faluba. Csendben osont, 
benézett a kertek lécei között az udvarok
ba, fütyörészve kezet mosott a patak vi
zében, aztán átment a pallón, és meg
állt a kapu előtt. Hagyta, hogy az őszi 
szél összeborzolja csimbókos haját, nyúj
tózkodott, köpött egyet és belépett a ki
csi kapun. Anna Vanghelie a nyikorgás
ra szokott megébredni. Pontosabban az 
elején zavarta csak a koslatás az udva
ron, ugyanis Valentin a házba nem ment 
be soha, csak az udvaron tett-vett, helyre 
tette a kintfelejtett szerszámokat, aztán 
kiszórt néhány marék kukoricát a tyú
koknak, máskor répát aprított. Közben 
Anna az ablakot nézte, a kékes fényt, 
ami beszűrődött, és hallgatta hogyan cin- 
cog az ajtórésen át a szél. Meg kell keres
nem Pavel atyát! Befele fordult a hideg 
goblen felé, és aludni próbált. A férjét há
rom hete ütötte agyon egy fenyőfa.

Szappan odabújt az anyja szoknyá
ja mellé, amikor a kotró burrogva ásni 
kezdett. Sötétedésig emelte ki az agya
gos földet a sírból, de semmi, csak indák, 
gyökerek, vakondcsaládok. Másnap, mi
vel a kotró karja nem ért mélyebbre, be
állt a gödörbe négy sírásó cigány. Egy 
hétig ástak, már olyan mélyen, hogy kö
télen eresztették le nekik az ételt, és ami
kor lekiáltottak nekik, amíg a válasz fel
jött a mélyből, egy cigarettát meg lehettet 
gyújtani. Semmit nem találtak, bár ser
cegést, szöszmötölést, susmogást ugyan 
hallottak éjszaka. Aztán nekilátott a kot
ró, és a szomszéd sírokat is ásni kezdte. 
Három kerek hónapig hordták a motori
nát a gépnek, burrogása már belevegyült 
Dumbrăviţa életébe, és ez idő alatt pedig 
szinte lebontotta a dombnak felét, ame
lyen a temető állott, de holtak nyomát 
sem találta. A kiforgatott agyagos földből 
azóta a cigányok száznál is több putrit 
építettek a falu határában. A parókián 
is építettek egy csűrt az agyagtéglák
ból, abban tartotta Pavel atya a disznó
kat, nyulakat és a befészkelt borzcsa
ládot. Valentin kékes szelleme még két 
évig kóborolt a faluban, aztán egy dél
után a parókia padlásán, ahol a füstölt 
nyúlkolbászok száradtak, az egyik sa
rokban, a kacatok közt találta meg Pavel 
atya a holttestet. A fél falu, a család, be
tódult a templomba, és kivették Valentin 
kissé barnult, de teljesen szívformájú szí
vét. Kicsi volt, mint egy rókáé, és kékes 
füst szállt ki belőle, amikor Dumitru, a 
falu orvosa kettévágta. Megfőzték, az
tán cserefából tüzet raktak a kemencé
be, és egy fémtálban elégették. A hamu
ból Szappan is evett, sokszor emlegette 
azt a kesernyés ízt, amit mindig életének 
az ízéhez hasonlított. Valentin szellemét 
többet nem látták. Ott hagyták a padlá
son. A nyúlkolbászon még évek múltán is 
érződött egy bosszantó fanyar íz.
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VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
A k ö te le z ő  ü tk ö z e t
Még lesz egy csata, egy végső,
A szélmalmok ha visszavágnak,
Ha ostort csattant a bánat,
A fülünkbe, és a bortól 
Nem nő tovább szakállad.

Ha nem farag szobrot véső 
Eleinknek, mert végünk,
Szó nélkül inget cserélünk:
Ha egymást öljük, mi haljunk meg, 
Sikítson a másik, ha félünk.

Ha vérünk már mind fűrészpor lett, 
Esővíz a pálinkáskulacsban, 
bánat ostora ha csattan,
Még lesz egy végső, rendes csata 
A szélmalmokkal -  kereszthuzatban.

Álom
Azt álmodom éjjel, 
hogy magamat látom, 
nagy halomban fekszik 
sok tagom egymáson.

Összehordott nagy roncs, 
mint egy szétszedett gép, 
minden részem pont jó, 
de szétesek, ha mennék.

A kéz épp jól markol, 
de emelni nem tud, 
a szív sarat pumpál, 
a láb egyhelyben fut,

csak kaszál a sárban, 
a kéz belemarkol, 
üres mellkasomban 
egy nagy kígyó horkol.

A szem szemben hever 
kissé elgurulva, 
nézi, mi lehet ez: 
harc? haldoklás? torna?

Körben medvék ülnek, 
én csak kapálózok, 
lábam rúg és hajlik 
ütemesen: bal, jobb.

Aztán elájulok, 
mire felébrednék.
Testem összerakják 
nagy, jóságos medvék.

Arcomon k a la p
Elkerítenek 
Görbe szilvafák 
Arcomon kalap 
Térdemen kabát

Várok hajnalig 
Hátha van csoda 
Meglékelt ladik 
kiszáradt tó pora

Holnap újra más 
Holdat álmodok 
Olló elhasít 
Mint papírlapot

Zúg a bal fülem 
Mint tálban fő a zsír 
Színtelen világ 
Elkopott radír

Léggitározok 
Jó a dallamom 
Más ne hallja meg 
A csöndben itthagyom

Eldobok követ 
Itt csak ő szabad 
Egy fej a földgolyó 
És az ég kalap

Barna fellegek 
Orra elcsöpög 
Aranygolyókat 
Semmibe lövök

Hogyha eltalál 
Bármi fényeset 
Zsákmányért megyek 
Reggel érkezek

Zárni égfedőt 
Nyitni ablakot

Körmöm elszakad 
Míg zárt forgatok.

Engem is bezár 
Egy kéz itt matat 
Zár a mellkason 
Bordákon lakat

Almod égve tart, 
Fekhelyen pihen 
Várok míg kihűl 
Hogy továbbvigyem

Arcomon kalap 
Térdemen kabát 
Elkerítenek 
Görbe szilvafák.

L épések
Az égbolt épp százharminchat lépés, 
És száznegyven lépés a titkok kulcsa. 
Enyhe feszültség a hajszálereken,
És sárga lampionok a furcsa,
Óriás tavon, mely épp az égbolt, 
Százharminchat lépésnyire

az őt bebörtönző 
Szövegkörnyezettől, mely a 
Vers.

***

Láttalak ott, azon a furcsa-kék hajón, 
Azon a tengerszín vízen,

égszínű kupolával, 
Fegyverrel voltál és bársony-kék

ruhával,
Én láttalak, s te láttál-e, vajon?

Ez mind elfér egy festett-kék négyzeten, 
Egy kevés bíbor kell a horizontra még, 
Az ecset ha vásznon elnagyolva lép, 
Most tótágast hajózunk, képzelem,

Az ég lett a tenger, a tenger lett az ég.
***

Az oroszlán most épp szelíd. 
Borzongva hajolsz a rácshoz,
Hisz pont a bűn az első lépés 
A megbocsáttatáshoz...

E táj most nem vádlója régi szépnek, 
itt nincs antik, nincsen régiség, 
alkony van, vörösbe pirul a kék, 
s valami nagy-nagy

tüzet rakhattál, Attila, 
ha már az ég is ég.

***

És itt ez a garden-party, furcsa,
A lugason kirakva párezer lampion, 
Ilyen kontextusban az ég sem végtelen, 
Ilyen kontextusban sűrűbb most a lég, 
Száznegyven lépés a titkok kulcsa, 
Százharminchat lépés a kék.
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SZŐCS ISTVÁN

Belbajok és bájdalok  
a nyelvrokonságban
Éppen egy ebszakértővel értekez

tem arról, vajon lehetséges kutyákat ar
ra idomítani, hogy saját gazdáikat kezd
jék fenyegetően ugatni, ha a kerítésen 
túlról szitkozódások hördülnek fel a há
ziak ellen, sőt ha valaki átugrik bottal 
a kezében a kerítésen, akkor a kutyák a 
háziakat mardossák? A kutyaidomár he
lyeslőén bólogatott, igen, hiszen a hű ku
tya és hűtlen kutya egyaránt erős érvé
nyességű állandó szókapcsolat. Ekkor 
befutott egy barátom egy új könyvvel: A 
NYELVROKONSÁGRÓL. Az török, su
mer és egyéb áfium ellen való orvosság. 
Főszerkesztő: Honti László.1

A 16 tanulmányt feltálaló kötet azon
ban kevés újdonságot kínál. Már az ele
jén bús honfiakról beszél; -  ezek mi vol
nánk, azok, akik aggódunk anyanyelvűnk 
kilátásaiért. És jönnek a minősítések: di
lettáns, tanulatlan, műveletlen, gátlásta
lan, józan gondolkodásra képtelen, népbu
tító stb. stb.

Újdonság az, hogy nemcsak magyar, 
hanem finn, észt, török és „holland” szer
zőket is denunciál: „visszaélnek a dikta
túrák bukása következtében létrejött szó
lásszabadsággal!” És megint előidézik a 
„nemzettudat zavarait”, melyek, hogy mi
nő veszélyeket hordoznak, szemlélhetjük 
az észtek példáján: nem elég, ugye, hogy 
az első világháború után rákényszerítet- 
ték Európára a Páris környéki békedik
tátumokat, hanem később öt esztendőn 
át dúlták tűzzel-vassal egész Európát, az 
Atlanti óceántól a Volgáig, a Jeges tenger
től Kréta szigetéig, ugye; amint ezt olyan 
jól tudjuk; és ez még mind nem elég nekik! 
Még Mindig Akarnak Lenni! A náspágo- 
lásban nemcsak akkor részesülnek más
nemzetiségű szerzők, ha saját magukat 
látják „túl jó” fényben, hanem akkor is, ha 
a magyarokat!

Ma, amikor a világszerte felpumpált 
nacionalizmusok szervezett hecckampá
nyokat folytatnak nemzetközi síkon a ma
gyarság ellen, amikor törvényekkel vagy 
azok nélkül korlátozzák a magyar nyelv 
életbenmaradásának lehetőségeit, amikor 
a szorongó szülők egyre kevesebb gyereket 
íratnak magyar iskolába, Honti László, az 
Akadémia Nyelvtudományi Intézetének a 
nemtudommije és munkatársai azt látják 
a legégetőbb feladatnak, hogy a magyar 
anyanyelvű személyekben nehogy valami 
nemzeti önérzetféle kapjon lábra. Ott áll
nak a Véleményszabadság nevű sportklub 
lelátóin és sörétes puskával lövöldöznek 
mindenkire, aki kimerészkedik a pályára.

Nincs terünk elemezni minden sörét 
röppályájának ballisztikai jellemzőit: fél
retéve minden cserfelésre felkínált alkal
mat, térjünk a tárgyra.

Az annyira felmagasztalt Magyar 
Történeti és Etimológiai Szótár, az ő 
Bibliájuk, a TESz, korántsem olyan ki
magasló intellektuális teljesítmény, mint 
harsonázzák: függetlenül germanofil és 
magyaridegen szerkesztési koncepciójától.

Hadd mondjam el százegyedszer a már 
százszor felhozott példát: a) sejt 1559 „hat
van forintot küldtem, küldj slejtet helébe”. 
... Azonos eredetű a selejt főnévvel (1. en
nek szócikkét), melynek főként jelentési
i g  elkülönült változata. Elsődleges „lép, 
sonkoly” jelentése a selejt főnévi, „valami
nek az alja, értéktelen része” jelentéséhez 
kapcsolódik: a lépet, illetőleg a lépes mé
zet a tiszta mézhez viszonyítva a méz aljá
nak, selejtes részének tekintették”.

Köztudomásúlag a méhviasz kilója ma 
is drágább, mint a mézé! A méhviasz a 
hajdani gyertyagyártás mellett a gyógy
szer- és festékgyártás nagyon fontos alap
anyaga. Volt olyan időszak, amikor az ára 
tizennégyszerese volt a méz árának. Arról 
sincs fogalma a szerkesztőnek, hogy az 
1550-es években mennyit ért hatvan fo
rint. Külön beépített hülyeség, hogy a „lé
pes méz” is értéktelenebb volt, mint a méz; 
holott a mézet a lépes méz tartalmazza.

Hogyan jelenhet meg egy tudományos 
kiadványban ekkora ostobaság?

E mű lektorai csak bizonyos, „bennfen
tes” nyelvészi és történészi csoportokból 
kerültek ki. Szlávisták, turkológusok, kü
lön német szuperlektor, kiemelten feltün
tetve. Hungarológus vagy ahhoz hason
ló nincsen közöttük. Mintha elsősorban 
nem magyar rendelésre készült volna, ha
nem a közelmúltbeli, Stuttgartban mű
ködő Deutsche Ausland Institut ren
delésére; olyan szellemben, amely ma 
Németországban nem is nyilvánulhat 
meg! Legaláb tízezer olyan lektori „hozzá
járulást” tartalmaz, amelynek célja a né
met kultúrfölény benyomását erősíteni. 
Ezt szolgálja a szócikkek összeválogatása, 
csoportosítása, a német réteg- és tájnyelvi, 
s az „elavult” vagy „bizalmas” szóanyag 
erőltetése, bezárólag olyasmikig, hogy 
plöm-plöm; a nemzetközi vándorszó után 
feltünteti, hogy német eredetű, ahelyett, 
hogy német közvetítésű -  bár ez utóbbi 
meghatározás is unos-untalan szerepel, 
más elképzelhető német vonatkozásokkal 
együtt —, hogy ennek vagy annak a német 
kifejezésnek a hatására született stb. stb. 
Ha német eredet nem mutatható ki, akkor 
a szláv eredet minél nyomatékosabb hang- 
súlyozása következik, utána a csuvasos 
vagy csuvasztalan török szavaké. Sokkal 
kevesebb finn szót céloznak meg a lehet
ségesnél, sokszor olyanokat sem említe
nek, amelyek még a lefitymált Czuczor- 
Fogarasiban is benne vannak!

Meghökkentő, hogy amíg az igazi, sú
lyos német nyelvtudománynak sehol sem 
akadni nyomára, addig a politikai-publi
cisztikai sovén német nézetek, mind a ré
giek, mind az újak, érinthetetlenek.

A TESz a magyar mellett németül ad
ja meg a címszavak meghatározását, 
vagy: csak németül! Lásd pl. az Isten, la
koma, ürügy stb. címszavakat! Míg Honti 
László megbotránkozik azon, hogy a két 
háború között lengyel nyelvészek német
ellenes helynévkutatást „műveltek”, ad

dig kötetében még mellékesen sem említi 
a Drang nach Osten nyelvészeti vonatko
zásait. Hihető, hogy Honti, mint egyete
mi ember, ne tudná, annak idején milyen 
erők feszültek ellene a pécsi egyetem ala
pításának; főleg annak magyar tanszéké
vel szemben?

Noha a kötetnek csak egy-két szerzője 
emlegeti futólagosán Szabédi László köny
vét a magyar nyelv őstörténetéről, az ott 
kifejtett bírálatot, a finnugrizmus tudo
mánytalanságáról rajzolt képet, mint azó
ta sem senkinek, úgy Hontiéknak sem 
sikerül enyhíteni. Problémáik tudomá
nyos megközelítésére legkevésbé képe
sek. Olvassuk csak el Nagy Átokszövegük 
egyik passzusát, amely a hátsó borítón 
fülszöveg gyanánt rémlik elő:

„»Régóta nem esett annyi szó a magyar 
őstörténetről, mint az utóbbi években. A 
forrásoktól, de még a legelemibb alapisme
retektől is magukat gondosan távol tartó 
lelkes őstörténeti művekkel árasztják el a 
könyvpiacot, a társadalmi folyóiratok vi
táznak, tudománytól távol álló napilapok 
ankétoznak a magyar előidők alapvető 
kérdéseiről. A művelt magyar nagyközön
ség pedig tétován botladozik a délibábker- 
getőknek, a megszállott sámánkodóknak, 
a napi politika Sancho Panzáinak egyéni 
gusztusához, világnézetéhez szabott, egy
mással homlokegyenest ellenkező elméle
tei között és reménytelenül keresi tovább
ra is a feleletet a nagy kérdésre: kik is 
vagyunk, honnan is jöttünk« — írja Ligeti 
Lajos 1943-ban. Szinte hihetetlen, hogy 
közel hetven évvel ezelőtt is (majdnem) 
ugyanolyan mértékben dúlt a dilettan
tizmus, mint manapság, azóta legfeljebb 
a színtér gazdagodott: ma már az elekt
ronikus médiumok is ontják a maszlagot 
anyanyelvűnk eredetével és rokonságával 
kapcsolatban. E kötet szerzői a tudomány 
nevében és érveivel immáron sokadszor 
megpróbálják legalább csökkenteni a kép
telenségek áradatának mérgező hatását.”

Vagyis, egy nagyjából hetven éves idő
szak végén — a Nyelvőr, a Hunfalvy- 
Budenz, egyben Miklosich, Zolnay Gyula— 
Zsigray stb. kizárólagos befolyása idején, 
amikor az alsó-, közép- és felsőfokú tan
könyvek a finnugrista irányzat kizáróla
gos befolyása alatt készültek, kialakul a 
Ligeti által leírt állapot! A rákövetkező, 
újabb hetven év alatt, ez nem változik, ha
nem fokozódik!

Egy „tudományosan képzett elme” azon
nal azt a kérdést teszi fel: Miért? Milyen 
más jelenségek kapcsolódnak hozzá? Más 
országokban is létrejött e jelenség - és me
lyekben?

Egyszóval, képtelenek felismerni, hogy 
száznegyven év alatt sem alkottak olyan 
kézikönyveket, tankönyveket, vagy akár 
ismeretterjesztő, népszerűsítő szintű fü
zeteket, amelyek, akárcsak megközelítő
leg is, kielégítő tájékoztatást kínálnak a 
nagyközönség számára! A középiskolai 
nyelvtanoktatás siralmasan eredményte
len. Aki 8-12 évig tanult magyar nyelv
tant, az sem tud eligazodni benne, ezért 
latin, orosz vagy román nyelvtani isme
reteihez folyamodik, ha e téren tisztázni 
akar valamit. A helyesírási szabályok örö
kös átrendezése pedig éppenséggel a nyelv 
írásbeli használatától riasztja vissza a pol
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gárt. A két tagozatos falusi iskolákban a 
gyerekek a nyelvtanórák miatt iratkoznak 
át román tagozatra. Ám erről már sokszor 
írtam. Arról meg mások is, hogy a magyar 
őstörténet bemutatása, vagyis a tundráról 
való „lemászkálás”, az örökös „átvételek” 
és a besenyők elől a diadalmas bemenekü- 
lés-dicsőséges honfoglalásnak való beállí
tása taszítólag hat az iskolásokra. Egyben 
kivédhetetlen érveket szolgáltat az utód
államok magyarellenes propagandájának. 
Az ilyen Honti-féléket nem izgatja (legfel
jebb titokban élvezik), hogy már több mint 
száz éve, magyarul tudó szomszédaink, 
még az Államvasutak rövidítését, a MÁV- 
ot is így értelmezik: Menj Ázsiába Vissza! 
Amíg a hivatalos magyar nyelvtudomány 
legfőbb célkitűzése a nemzeti gőg szarvai
nak letörése, addig az iskolás gyerekek bi
zalmasaiknak bevallják: szégyellik, hogy 
magyarnak születtek. Nem csoda, ha kap
va kapnak minden más elméleten! Azt a 
fínnugrizmus verte be a fejekbe, hogy a 
magyar nyelv „származik”. A romantika 
egyik fő kelléke a messziről, titokzatos 
helyről való származás. Ilyen értelemben 
a finnugrizmus a legromantikusabb szár
mazáselmélet, mégsincs benne semmi iz
galmas, semmi vonzóerő. Miért? Mert az 
ember ösztönösen érzi, hogy -  kitaláció! 
Még akkor is, ha valaki a finnek, észtek 
rajongója, mint én.

A kérdés: ha a magyarok nem mindig 
magyarul beszéltek, kitől tanultak volna 
meg magyarul?

Az erre vonatkozó „tudományos” elkép
zelésekről mindig egy rokon kislány ese
tére kell gondolnom. Tanulták már az ele
mi iskolában, hogy a román nyelv a dákok 
és rómaiak vegyesházasságaiból született 
gyermekekben alakult ki. A kislány felnéz 
a tankönyvből és elmélázva felkiált:

-  Te anyú! Hogy csodálkozhattak azok 
a római és dák szülők, amikor a gyerekek 
egyszercsak elkezdtek románul beszélni!

Szabédi László, már jóval azelőtt, hogy 
megírta volna őstörténetét, előadások, vi
ták vagy csendes beszélgetések során is 
mindegyre felhorkant:

— Hát nem érzed, már maga az elne
vezés is mennyire célzatos: finnugor? E 
nyelvcsalád legnagyobb lélekszámú, legré
gebbi és leggazdagabb írásbeliségű nyelve 
a magyar. De ez a népcsalád elnevezésében 
nem szerepelhet! Mintha az indogermán 
nyelvcsaládot angolcigány nyelvcsaládnak 
neveznénk!

Vegyük elő a Fodor István szerkesztette 
Világ nyelveit.

Vogul nyelv. „Az egymástól földrajzilag 
elkülönülő csoportok nyelve 4 nagy nyelv
járásba sorolható... Az egyes nyelvjárások 
közt tekintélyes különbségek vannak, pl. a 
hangmegfelelések terén, a hangsúly helye 
tekintetében, a magánhangzó harmónia 
meglétében vagy hiányában, a szókincs
ben és az alaktanban egyaránt”. A továb
biakban olvashatunk még a többszáz zűr
jén és tatár jövevényszóról, majd az élet 
minden területére kiterjedő, elsöprő-sodró 
orosz hatásról. „A legkorábbi nyelvemlé
kek -  főként személynevek -  a XVI. XVII.
sz. orosz krónikákban bukkanak fel.....
1989-ben a magát vogulnak nevező 8500 
személyből 37 százalék beszélte ténylege
sen a nyelvet” -  vagyis kb. 3150 lélek!

Az UGOR NYELVEK címszónál: „Az 
egyezésekhez mérten a magyar és az obi ugor 
nyelvek közti eltérések oly jelentősek, hogy az 
ugor alapnyelv nem írható le tételesen, csu
pán a közös vonások felsorolása lehetséges”.

Vagyis: alaposabban szemügyre véve, 
sem „ugor nyelvcsalád” nincs, sem vogul 
nyelv. Pusztán a pidzsinizáció különbö
ző fázisait élő, kihalóban lévő szórványok. 
Ám aki ennek ellenére nem hiszi, hogy a 
magyar nyelvben mindennek a mértéke, s 
éppen a magyarságé a vogul nyelvhez va
ló hasonlóság; az búsmagyar, nyilas, CIA- 
ügynök vagy fogyatékos elméjű, művelet
len stb., stb.

Más oldalról nézve, lehet, hogy csak a 
megnevezésekkel van baj: a „rokonság” szó
val. Azt pl., hogy az olasz és a spanyol roko
nok, bizonyítani sem kell; hogy a francia és 
az orosz is rokon, azt a tanult ember hiszi, 
tudva, hogy ezek indogermán nyelvek.

Révai Miklós annak idején megkülön
böztette a közelebbi és a távolabbi nyelvro
konság fogalmát. O azonban nem szerepel 
ebben a gyűjteményben, a neve sincs leír
va. A kötet egyik szerzője halvány derű
vel konstatálja, hogy alig kétszáz eszten
dő múlva Sajnovics és Gyarmathy főművét 
lefordították -  magyarra. íme, Révainál is 
jól eltelt már a kétszáz év!

Vannak, akik felemlegetik, hogy a vogul 
nyelvben a lótartással kapcsolatban „ma
gyaros”, illetve „magyaros szemléletű” kife
jezések és szavak vannak, holott nincsenek 
lovaik. Hősénekeikben is van szó lovak
ról. Erről mindig eszünkbe kell hogy jus
son Fiók Károly néhai numizmatikus ne
ve. O ugyanis azt állította, hogy a finnugor 
népek lótartó civilizációban élő, fejlett tár
sadalmakat alkottak egy időben. Igaz-e, 
vagy sem, nem dönthetem el, az elhallgatá
sa azonban gyanús — és jellemző. Egy ideig 
úgy tűnik, Honti tárgyilagosan közeledik a 
„halszagúsítási” hecckampányhoz, s rámu
tat annak szűkkörű és manipulált jellegé
re, de aztán visszatérnek az ideges, olykor 
már-már hisztérikus minősítések, amelyek 
kétszáz éve jellemzik a finnugor tábor po
lémiáit. Az olvasó sosem értette, miért ez 
a szakadatlan ingerültség? Valakinek más 
a felfogása és ez esetleg az intelligencia
vagy műveltséghiányból ered. De akkor is 
— miért kell úgy zihálni? És miért fáj más
nak a — foglalkozása? Dante még elég nai
vul kísérelte meg osztályozni a nyelveket: 
aszerint, hogy mi az „igen” jelentésű sza
vuk. A magyarokat az angolokkal és né
metekkel osztja egy csoportba, a yes-ja-jó 
miatt. Egy helyen meg így ír: „Oh, boldog 
Magyarország! / csak ne hagyja magát fél
re vezetni már.” Bár kicsi a valószínűsé
ge, de minden megtörténhet, képzeljük el, 
hogy Dante egy finnugrista kezébe kerül: 
miket írna róla! De a végén tárgyilagosan 
megjegyezné: „mindamellett verselési tevé
kenysége egyesek szerint figyelemreméltó 
és a piliscsabai egyetemen tananyag.”

Ennek a rossz szagú légkörnek két fő 
forrása van. Az egyik annak a híres né- 
met-svéd-cári szibériai felderítőnek a je
lentése a szóban forgó népecskékről: E 
népek oly ostobák, mint a barmok. Zsirai 
Miklós, kinek műveit a Honti-kötet is lép- 
ten-nyomon idézi, e megállapításhoz még 
egy félmondatos enyhítő szellemeskedést 
sem fűz; nem hivatkozik Herderre sem,

hogy: aki egy népet megsért, az emberisé
get sérti meg. Nem csoda, ha a kolozsvá
ri egyetem magyar tanszékén az egyetemi 
hallgatóság kezébe adott nyelvtörténeti 
jegyzetben az ötvenes évek körül az állt, 
hogy a magyar ház szónak nem lehet köze 
a német Haushoz vagy latin casa-hoz. Az a 
finn kota leszármazottja, valami ágakkal, 
fakéreggel takart veremszerűség lehet. 
Kala-kala, vezi-vezi, voi-voi = „ezeket az 
ősi szavakat nem lehet mai jelentésükkel 
azonosítani. Pl. szó sincs arról, hogy a voi 
vajat jelentett volna; valami faggyúféleség 
lehetett” ... Egy kollegám meg is jegyezte: 
ha valahol egy egyetemen a bantunége
rekről tanítanának ilyen hangnemben, az 
ENSZ beavatkozna!

Létezik egy másik oka is a finnugrista 
arroganciának, amely azonban már a mű
velődéstörténet, a társaslélektan s talán 
az ideggyógyászat hatáskörébe tartozik.

Amikor egy-egy nagyobb csoportja va
lamely népességnek akár spontán asszi
miláció, akár hatalmi kényszer folytán 
egy más nyelv dominanciájával ismerke
dik meg, játékos, nyakatekert népetimoló- 
giákkal jelzi viszonyulását az új helyzet
hez, egyszerre beletörődve, tehetetlenül, 
de gúnyosan elhatárolódó fölényeskedés
sel is. A XIX. század elején a magyar váro
sok német polgársága tűnt ki ebben a leg
inkább, a földrajzi nevek értelmezésénél. 
Legkésőbbi eseménye e jelenségnek Kiss 
Lajos földrajzi szótárában volt találha
tó; Badacsony északi oldalát azért hívják 
Korgoványnak, mert az ott termő bor nem 
is megy borszámba: gár ká ván.. (Ilyenkor 
a nagy szláv szupremácia ellenére sem jut
na eszébe nyelvészünknek, hogy a rossz, 
fanyar bor „korgovány” neve a szláv gorko- 
va -  keserű szóból ered.)

Annak idején e többé-kevésbé szelle
mes, abszurdista szójátékokat főleg Horvát 
István történészre kenték, amelyek kö
zül a legelterjedtebb a Nabukodonozor = 
Ne bolondozzon az úr volt; annak ellenére, 
hogy Horvát tanulmányaiban az ómezopo- 
tám uralkodó neve így elő sem fordul, csak 
Nebuchadezer alakban. Ennek ellenére a 
Honti-könyvben is még horvátistvánoz- 
nak, pl. a 35. oldalon ez áll: Horvát szerint 
a Boszporusz = vasporos, Herkules = harká- 
lyos, Karthago pedig Kardhágó. Elég any- 
nyi, hogy Horvát Charthagóról csak azt ír
ja, egyik külvárosát Makar-nak hívták! A 
vasporos a szokásos csiszlikség. Az effajta 
szójátékok erőltetése egyrészt erősen schi
zoid jelenség, másrészt együtt jár egy bizo
nyos fajta verbális szadizmussal. Aminek 
jellegzetessége trágár szavak papagálysze- 
rű ismétlése. Nem véletlen, hogy a Leőwy 
Árpád- féle „Disznótoldi” a hajdani akadé- 
mizmus legelitebb köreiben született. Hazai 
példát is hozhatnék fel, az „egyébként kivá
ló” történész, „Mocskosszájú Gyeücsa” szo
morú emlékét... Ám, amint e kötet is szem
lélteti: mindez hiába! Ezért nem is tettem 
ki e cikk elejére a mottót, amit most végül 
idecsempészek: Ugassak magának, Rezső? 
(Sigmond I.)

1 Segédkönyvek a Nyelvészet tanulm ányozá
sához 104. A  nyelvrokonságról. Főszerkesztő' 
Honti László, szerkesztők Csúcs László 
és Keresztes László. TINTA Könyvkiadó, 
Budapest, 2010.
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MÓZES HUBA

Két etűd
Bábel
Retorikai alakzatok  
egy korai Dsida-versben

Dsida Jenő 1991-ben, Győrben kiadott 
leveleskönyvének szerkesztője, Csiszér 
Alajos a kötet végén olvasható életrajzi 
összefoglalásban a többi közt a következő
ket közli a levelek, gimnáziumi tanulmá
nyait, mint ismeretes, Szatmárnémetiben 
végző szerzőjéről/ címzettjéről: „A gimná
zium önképzőkörének elnöke és az iskola 
Sógorság című lapjának szerkesztője. A 
lap 1923. évi egyik számában az első ol
dalon jelent meg Bábel című verse [...]”.

A Sógorság című diáklapot nem sike
rült kézbe vennem. Kezembe került vi
szont a vers 1923. februári keltezésű kéz
irata.

A Bábel című verset, familiáris he- 
nyeségű, figyelmet követelő exklamáció 
után, állítás bizonyítását előkészítő pre
paráció indítja:

Nahát, ez már borzasztó egy dolog!
Hát én szegény beszélni sem tudok? 
Avagy talán a fülnek van baja,
Hogy azt sem érti, mit más mondana?

A fenti kérdésekben rejlő állítások ter
mészetéről feltételes mondat intonációja 
árulkodik:

Ha szám csak egy rövid szót is kiált,

A bizonyítás ezt követően párhuza
mos szerkesztésű, makaronikus stílusú 
— a szövegbe idegen nyelvű fordulatokat 
vegyítő — képzelt megnyilatkozásokra, 
ún. szermocinációkra hárulna, amelyek 
együttesében a vágja rá, hadarja — nagy 
nyögve szól ellentétét fölényeskedő jelző
használat (az őrült francia, egy bús ro
mán) vonja — az olvasót tartózkodásra 
késztető — egységbe:

Vagy német vágja rá „Was ist das?”-át, 
Avagy pedig az őrült francia 
Hadarja kérdve, hogy „Qu’est-ce que cela?” 
Máskor megint — óh, balszerencse! — 
Egy bús román nagy nyögve szól: „Ce?”

A zárlat szermocinációjában kérdő for
májú, ismétléssel nyomatékosított szer
kezet fordítja át a fentiekből kiérezhető 
gúnyt öngúnyba, és érzékeltet újabb, a 
mások általi meg nem értést a lírai én ér
tetlenségével szembesítő ellentétet:

S midőn elhangzanának mindezek,
„Mi az? Mi az?” — csak annyit kérdezek.

A preparáció második kérdésének is
is értelmű pontosításával a zárlat immár 
nem a kérdésekben rejlő állítások bizo
nyítását, hanem az egységbe vonó cím ér
vényességének -  legalábbis az induló köl
tő szerinti -  igazolását szolgálja.

A vers retorizáltságában, persze, a 
kommunikáció bábeli voltának egyfajta 
tagadása is benne rejlik.

Bárányfelhőt, lebegőt
Korai Dsida-versek szövegépítése

Az alábbi versek adatait Dsida Jenő 
irodalmi hagyatékának Réthy Andor ösz- 
szeállította, 1966-ban megjelent jegyzéke 
még nem tartalmazza. Retorizáltságuk 
és szövegköziségük vizsgálatától így an
nál kevésbé tekinthetünk el, mert ettől 
remélhetünk segítséget szélesebb össze
függésben való elhelyezésükhöz.

1. Dsida Jenő Mária című, kéziratá
nak tanúsága szerint 1926. október 1- 
jén lejegyzett versét anafora (Aztán.../ 
Aztán...) és epifora (...Mária!/ ...Mária!) 
együtteseként jelentkező szimplokék ha
tározókkal (nevetve, sziszegve stb.) egy
befűzött sorozata teszi alakzattanilag 
könyörgő énekekre, köztük a Te hono- 
rant superi kezdetű, Babits Mihály, va
lamint Tóth István fordította középkori 
himnuszra emlékeztetőén litániaszerű
vé:

Gúnyosan mondtad: Mária!
Aztán nevetve: Mária!
Aztán sziszegve: Mária!
Aztán őrjöngve: Mária!
Aztán rémülten: Mária!
Aztán fáradtan: Mária!
Aztán sötéten: Mária!
Aztán susogva: Mária!
Aztán szomorún: Mária!
Aztán zokogva: Mária!
Végül győzelmi ária 
lett a neve:
Mária! Mária! Mária!

A hármas felkiáltással záruló, profán 
litániát akár Kosztolányi Dezső 1935 vé
gén írott, a Mária nevet monorímként 
negyvenötször egybecsendítő Röpimája 
játékos előképének is tekinthetnénk.

Megjegyzendő, hogy a költő utolsó nagy 
szerelmét szólítva megidéző Kosztolányi- 
vers első negyven sorában a Mária név a 
mondatoknak áthajlással kiemelt alanya, 
s csak ezt követően válik valóban meg
szólítássá:

O a sebes, fényes láng. Mária 
engem szeret a földön. Mária 
sír és kacag, ha meglát. Mária 
sikoltva jő  elébem. Mária 
[...]
a lelkem felesége. Mária 
áldott a földi nők közt. Mária, 
lásd, vége sincs e versnek, Mária, 
mert mindig újra kezdem, Mária, 
oly hosszú már ez ének, Mária, 
mint végtelen szerelmem, Mária.

2. Az Orkán című Dsida-vers, amely
nek kéziratos szövege egy 1928. május 2- 
i Biró Vencel-levél hátlapján olvasható, 
perkurzióra, azaz futólagos áttekintés
re: történések (szíveket görget, rohannak 
stb.), tényállások (vérrel csepegők, poro
sak stb.), fogalmak (árkon, bokrokon stb.) 
egymás utáni, részletezés nélküli említé
sére épül:

Szíveket görget az orkán, 
töméntelen szívet.
Friss vérrel csepegők,

porosak, sárosak, 
pirosak, lázasak.

Rohannak árkon, bokrokon, 
fönnakadnak kerítésen, 
drótokon.

A vers záró szakaszában, a sor eleji/ 
sor középi anaforával (Hová.../ hová...) 
indított kérdéseket látszólag függőben 
hagyva, szorongást, rettenetét érzékelte
tő képek készítik elő az expresszionista 
színezetű befejezést:

Hová mennek, hová érkeznek?
Melyik köztük az én szívem? 
Gunnyasztó, reszkető falvak alatt 
a rémület éjszakáján 
ebek vonítanak.

A zárlat motívuma az 1933 elején köz
readott Éhes a kutyám című Dsida-vers
ben is szerepel (Sír a kutyám...// Órák 
hosszat az égre vonít), ott azonban már 
a létbe taszítottság egzisztencialista ta
pasztalata színezi (Hiába vonítnak az em
berek is vagy húszezer éve).

3. Megváltó igékben kezdetű versét 
Dsida, a kéziraton olvasható keltezés ta
núsága szerint halála előtt kereken tíz 
évvel, 1928. június 7-én vetette papír
ra. A tizennégy soros, félrímes szerkeze
tű verset egyetlen rímféleség fogja egybe, 
mégpedig úgy, hogy az első és második 
periódus tagadást, a harmadik és negye
dik periódus önös igenlést, az ötödik, ha
todik és hetedik periódus az igenlés rész
letezéseként valójában annak tagadását 
fogalmazza meg:

Megváltó igékben 
többé nem hihetek.
Kit elgázol az autó, 
ne hívjon engemet, 
a keresztről mindenki 
önmagát mentse meg, 
mindenki oda feküdjék, 
ahol a napmeleg.

Bárányfelhőt, lebegőt, 
lassú permeteget, 
pohár bort, 
fehér kenyeret.
S meghalni, meghalni békén, 
amikor este lett.

A kiengesztelődés és a jó halál remé
nyében/ óhajában gyökerező vers hitelét 
Dsida Jenő költészetének belső szöveg- 
közisége, a vers motívumainak a többi 
közt a Viola-ciklus és a Hulló hajszálak 
elégiája motívumaival való -  ellentmon
dásoktól sem mentes -  rokoníthatósága 
biztosítja.

Az idézett versek változatos szövegépí
tése a fiatal Dsida Jenő bonyolult költői 
hatások elérését elősegítő kifejezési kész
ségéről árulkodik, sejtetve egyúttal pá
lyája további alakulásának az ívét is.
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SZÉKELY CSABA

Öcsém halála és gondolatai
Lelki típus. Nem tudtam, hogy van ilyen, 

de többektől is hallottam ezt a kifejezést, 
öcsémet jellemezték vele. Ami azt illeti, 
valóban elég sokat foglalkozott a leikével. 
Gyakran meditált, mivel az elmélyülést és 
az egészséges életet legalább olyan fontos
nak tartotta, mint a napi két csomag ciga
rettát. Meditált és írt. Leginkább esszéket, 
melyekben fontos szerepet kapott az em
beri létállapot, a boldogságkeresés vagy a 
szubjektum metafizikai harca önnön sor
sával és a könyvkiadókkal. Időnként ki
tért az ember és a természet viszonyára is. 
Egyszer azt mondta: „Imádom a természe
tet, mert ellát enni- és innivalóval, mégsem 
könyörög soha, hogy elvigyem színházba.”

A természet iránti szeretetünket, mon
dom Vanni barátomnak, valószínűleg 
apánktól örökölte. A konyhában ülünk, 
mikor ezt mondom, beburkol a füstszínű 
esteledés, gyomrunkban lángol a három 
konyak. Felderengnek eló'ttem a túlélő
túrák, melyekre apánk elvitt bennünket, 
öcsémet és engem. Áttűz a nap a faleve
lek között, lépdelünk a fénnyel befröcs
költ avaron, hegygerinceken gyalogo
lunk, és apa mesél. Elvezettel, szabadon. 
Mint egy bölcs varázsló, aki át akarja ad
ni minden tudását. Hosszan szónokol az 
embert érő pusztító csapásokról: hábo
rúkról, természeti katasztrófákról, há
zasságról. Öcsém figyel, én csapkodom a 
szúnyogokat.

Aztán az utolsó túlélőtúránkat apa 
nem éli túl. Pásztorkutyák tépik szét egy 
tisztáson, eléjük veti magát, hogy ben
nünket mentsen. Mi rohanunk, ahogy 
a lábunk bírja, kúszunk fel az első fára, 
reszketve markoljuk az érdes ágakat. Ott 
fekszik apánk vérbe fagyva a tisztáson, 
meg a fák között, meg a menedékház kö
zelében, meg a patakban.

Az önzetlenség, mondom Vanni bará
tomnak, ezt nem sikerült sem elörököl
nünk, sem eltanulnunk tőle.

Öcsém angoltanárként kezdte pályá
ját. Diákjai szerették, mert nem bánt ve
lük keményen, és kiválóan tudta utánoz
ni az összes brit dialektust. (Azt állította, 
az angoltanítás olyan, mint lefeküdni egy 
nővel: ha nem vagy kemény, legalább le
gyenek jó nyelvi képességeid.)

Ötévnyi tanárkodás után azonban el
uralkodott rajta a búskomorság, az isko
la börtönné lett számára, mert úgy hitte, 
ő többre hivatott. Otthagyta a pályát, és el
vonult, hogy átgondolja, hogyan tovább. 
Sokáig nem lelte helyét. Elmélkedett, jegy
zeteket készített. És sajnos kezdte egyre in
kább foglalkoztatni az öngyilkosság gondo
lata. Képtelen volt szabadulni tőle, gyötörte 
nap mint nap. Aztán fogott egy kötelet, és 
felakasztotta magát. Úgy vélte, ez az egyet
len módja annak, hogy megszabaduljon az 
öngyilkosság gondolatától. Harmincéves 
volt ekkor, és nem törődött senkivel.

Rágyújtok egy szivarra, a hájas füst 
felemelkedik, nekihasal az ablaknak. 
Nézem, ahogy lassan folyik le az üvegről.

Kiülhetnénk a kertbe, mondja Vanni ba
rátom. Azt nem, felelem, most még nem. 
Előbb mesélek még. Igyunk.

Csorog az avarvörös ital, olajos nyo
mot hagy a pohár falán. Tenyerünkkel 
melegítjük. Azt mesélem el, hogy öcsém
mel egyszer volt egy közös barátnőnk, 
Leának hívták. Lea egy ritka, ázsiai ere
detű nemi betegségben szenvedett, amit 
mindenki előtt titkolt, velünk viszont 
megosztotta. Ágyékunkat behavazta a 
bőrhámladék, hat hónapig jártunk ke
zelésre. Akkor eszméletlenül csípett, ma 
már csak megmosolyogtat. Fiatalnak len
ni jó, akkor is, ha rossz.

Míg himbálózott a kötélen, öcsém rá
jött valamire, ezért inkább leszállt, hogy 
ötletét gyorsan feljegyezhesse. „Lepörgött 
előttem életem filmje”, mondta később, 
„de elégedetlen voltam a szereposztással.” 
Dramaturgiai szempontból sem volt elég 
feszes a történet, magyarázta. Elhatározta, 
hogy mindezt korrigálni fogja.

A halálközeli élmény késztette első ko
molyabb esszéjének megírására. Az esszé a 
hetedik művészetről szólt, konkrétan arról, 
hogy mennyi mindent köszönhetünk a film
nek. Mármint az emberiség. Míg szegény 
ősember szeme előtt legfeljebb élete bar
langrajza göröghetett el halála pillanatá
ban, fejtegette öcsém, addig mi már életünk 
filmjéről beszélhetünk, és HD minőségben 
követhetjük végig minden pillanatát. Hála 
a mozgókép fejlődésének, a halál feledhetet
len élménnyé vált. Kényelmesen kinyúlsz, és 
már élvezheted is.

Nincs értelmetlenebb az értelmetlen 
halálnál, mondja Vanni barátom, és kö- 
hint. Lesöpri a pogácsamorzsákat, úgy kö
nyököl az asztalra, borostás állát öklére 
helyezi. Mindennek van értelme, mondom 
neki. A torzóban maradt életnek is, a hát
rahagyott semminek is. Nem fog-e öcsém 
neheztelni, kérdi Vanni barátom, amiért 
telefüstöljük a házát, és megisszuk a ko
nyakját. Ez a kérdés értelmetlen, felelem.

Öcsém és a gyilkosság először akkor ke
rültek egymás közelébe, amikor kiderült, 
hogy szomszédasszonya megölte a fér
jét: leütötte, bevonszolta a fürdőbe, a kád
ba lökte és meggyújtotta. A kádban nyil
ván nem volt víz. Fahasábok voltak benne, 
meg szén. Gyakorlatilag megsütötte a pa
sast. Azért ölte meg, legalábbis azt állítot
ta, hogy azért, mert a férfi a számítógépes 
játékok megszállottja volt, és elhanyagolt 
minden egyebet.

„Az a nő nem lehet gyilkos”, mondta 
öcsém a rendőrségnek két nappal később, 
„hiszen olyan remek Wellington-bélszínt 
készít.”

Miután bebizonyosodott, hogy a rend
őröknek van igaza, öcsém újragondolta 
bűnről vallott nézeteit. A tudás kutyafá
ja című könyvében ezt így fogalmazta meg: 
„Bűnös és ártatlan ember között az a kü
lönbség, hogy az ártatlanról még nem tud
ják, hogy bűnös.” Néhány oldallal később 
aztán komolyabb fejtegetésbe kezdett: „Az

egyházatyák szerint kétféle bűn van: szer
zett és örökölt. Szerzett bűn például az a 
pénzösszeg, amit nagybátyám csalással 
összeharácsolt, örökölt pedig az, amit eb
ből rám hagy a végrendeletében.” Ezután 
hosszan tárgyalta a lelkiismeret, a gyónás 
és a bűnhődés problémakörét, a könyv vé
gére pedig a következő konklúzióra jutott: 
„A bűnről a legnehezebb beszélni. Csak 
egy dolog nehezebb ennél: hallgatni róla.”

Megöltem őt, mondom Vanni barátom
nak. Az öcsémet. Néz rám, persze nem 
hiszi, ha magamnak mondanám, én se 
hinném. Elvigyorodik, mintha viccelnék, 
de szája szegletében látom azt az apró 
zavart. Vanni barátomnak legalább egy 
százaléka úgy gondolja, igazat mondok. 
Most már kimehetnénk a kertbe, mon
dom neki, járjunk egyet.

Ahogy felállunk az asztaltól, meglen
dül a tér, fejünkben súlyosabb lesz a do
hányfüst. Kilépünk a fűre, isszuk a szel
lőt rá a konyakra. A kerítés mentén 
hóbogyó és madárbirs, a kőfalon illatos 
japánlonc, de alig látszanak a langyos sö
tétben. Az ágyás felé tartunk, ahol nap
pal pompáznak a rézvirágok. Este is.

Öcsém leghosszabb kapcsolata fél évig 
tartott, és házassággal végződött. Aztán 
ez is megromlott az első adandó alka
lommal, a nő megcsalta. Öcsém így írt er
ről: „Feleségemmel gyakran beszélgettünk 
a moralitásról. Ó Kanttal értett egyet, én 
Al Caponéval. Egyszer azt mondta nekem, 
Kantot idézve: »Két dolog tölt el csodálattal: 
a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény 
bennem.« Csak később derült ki számomra, 
hogy erkölcsi törvény alatt a főnökét érti.”

Öcsém ezt követően gyakran kezdett ki 
férjes nőkkel vagy olyanokkal, akik közel 
álltak ehhez az állapothoz. Például nős fér
fiakkal. Nem gondolt a következményekkel, 
ezért az én menyasszonyomat is elszerette.

Ide temettem, mutatok a rézvirág
ágyásra. Sokan megfojtották volna, mon
dom, de nem mindenkinek adathat meg, 
hogy meg is tegye. Vanni barátom közel 
hajol a virágokhoz, mintha szirmaikon 
látni lehetne, rejtenek-e valamit a gyöke
rek alatt.

Megfordul, tekintetében nedves fé
lelem, azt kérdi, tényleg megfojtottam- 
e. Dehogyis, nem fojtottam meg, felelem. 
Leütöttem az ásóval. A virágtöveket óvato
san, egyenként kiástam, és felsorakoztat
tam őket ide. Mutatom, hogy hova. Aztán 
kimélyítettem a gödröt, hogy beleférjen a 
holttest. Nem volt türelmem, sem időm ak
kora gödröt ásni, amiben teljes hosszában 
elfér. Ezért fekszik az oldalán, arcát térdé
re hajtva. De legalább Kelet felé néz. Nem 
mintha ez számomra bármit is jelentene. 
Ezután ráhánytam a földet, visszaültettem 
a virágtöveket, és szépen elegyengettem 
körülöttük a rögöket. Nappali fénynél sem 
látszik, hogy ki voltak fordítva az ágyásból, 
csak értő szem számára, ha közelről megfi
gyeli. De nagyon remélem, hogy senki sem 
fogja közelről megfigyelni.

Vanni barátom homlokán gyöngyöző 
veríték, szája eltátva. Látom rajta, hogy 
most már elhiszi.

> » »  fo ly ta tá s  a  16. o lda lon
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fo ly ta tá s  a  15. o lda lró l

Hosszú szünet után szólal meg, azt 
mondja, érti. Igazság szerint sosem ked
velte az öcsémet, teszi hozzá, különö
sen azután, hogy kikezdett a feleségével. 
Úgyhogy megért engem, hogy ezt tettem 
a menyasszonyom miatt.

Aztán azt kérdezi, miért mondtam el 
neki.

Mert nem tudtam nem elmondani, fele
lem. És ha már meg kellett osztanom va
lakivel, a barátomat választottam, akiről 
tudom, hogy nem árulná el senkinek.

Vanni barátom bólint. Nem fog elárul
ni, motyogja. Erre igyunk, mondom, de 
inti, hogy nem, ő most nem tudna. Haza 
kell mennie.

Figyelem a lépteit, ahogy bemegy a 
házba a táskájáért. Már nem az italtól 
támolyog.

Öcsém egyszer azt mondta: „Kétféle em
ber van: aki nem tud titkot tartani, és aki 
azt mondja, hogy tud.”

Kétszer csengetnek, de nem a postás 
az. Egy idősebb meg egy fiatalabb férfi 
áll az ajtóban, azt mondják, a rendőrség
től, mondom, jó, öcsém felől érdeklődnek.

Három nap. Ennyi kellett Vanni bará
tomnak, hogy rászánja magát, és elmen
jen a rendőrségre. Inkább kettő, mert 
első nap még, gondolom, meg kellett győz
nie magát, hogy nem csak képzelte az 
egészet.

Öcsém elutazott, mondom a nyomozók
nak. Az idősebb azt kérdezi, hova. Nem 
tudom, felelem, nem szokta az orromra 
kötni. Néha csak úgy lelép. Megkért, hogy 
addig vigyázzak a házra, meg a kertre. 
Esténként locsolom a gyepet, a virágokat. 
Kiszáradnak ugyanis, ha nem esik.

Valaki jelentette az eltűnését, mondja 
az idősebb, próbálták hívni, de a telefon
ja ki van kapcsolva. Biztosan külföldre 
ment, találgatok. Ezek szerint külföldön 
nem szokta használni a telefonját, ér
deklődik a fiatalabb. De szokta, felelem. 
Megengedem-e, hogy körülnézzenek, kér
dezik. Megengedem.

Öcsém sokat gondolkodott mind a föl
di, mind a mennyei igazságszolgáltatás 
hatékonyságáról. Egyik esszéjében azt ír
ta: „Ha a világ egy hatalmas város, ami
ben Isten a seriff, azt kell mondanom, 
hogy eléggé hanyagul végzi a munkáját. 
A seriff nem szól bele mindenbe, viszont 
megbünteti a gyilkost -  mondaná erre 
Szent Ágoston. I shot the sheriff -  énekel
né Nietzsche.”

A fiatalabb a házban marad, álldogál, 
nézi a berendezést, böngészi a hűtőre ra
gasztott cetliket. Kérdésemre, hogy mit is 
keresnek pontosan, azt feleli, nyomokat, 
hogy hova mehetett az öcsém. Az idősebb 
a kertben szaglász. Látom, szereti a virá
gokat, jegyzem meg. Felemelkedik a réz- 
virág-ágyás mellől, nem felel, bemegy a 
fészerbe.

Kis idő múltán előjön, kezében egy ásó 
meg egy fültisztító pálcika, jelentőségtel
jesen néz. Ó, lepődöm meg, a fülpiszká- 
lóm, mennyit kerestem. Ez itt a minta, 
int a pálcika felé, ez pedig a bizonyíték,
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mondja szigorúan, és dárdaként emeli fel 
az ásót. Aztán előveszi a telefonját, és be
szól a központba, hogy küldhetik a csapa
tot. Elégedett ember. Elégedetten jegyzi 
meg, hogy nincs ma szerencsém.

Öcsém határozottan hitt a szerencsé
ben. Azt írta egy helyen: „Ha nem létezne 
szerencse, nem tudnám megmagyarázni, 
mit keres az a rengeteg tehetségtelen író 
az eladási listák élén.” Saját magát nem 
tartotta mázlistának, de szeretett volna az 
lenni, ezért minden héten lottózott. Soha 
nem nyert semmit, leszámítva egyetlen al
kalmat.

Öt férfi áll a szeplős reggelben, csiz
májuk sáros. A virágágyások egytől 
egyig kiforgatva, kiásva, szétdúlták 
az egész kertet. Néznek, mint a korom. 
Dühösek.

Hol a holttest, sziszegi kérdőn a sze
membe az idősebbik nyomozó. Nem öl
tem meg senkit, felelem, vallassanak ki 
hazugságvizsgálóval, ha akarnak, vagy 
felőlem mindegy, csak fizessék meg a 
kárt, amit a kertben tettek. Vissza fog
ják takarni a földet, mondja a fiatalabb. 
Kertész vagyok, mondom neki, nem ha
gyom, hogy ezek a vadak újból hozzáér
jenek itt bármihez. Én terveztem, én gon

gadta a hitetlenség létezését. Nem hitt ben
ne. Ezt a mindent megbocsátó nézését, ezt 
fogom őrizni róla.

Éjjeli lepkék surrognak el mellettünk, 
a csillagok között repülő halad villogva. 
Állunk öcsémmel a kertben. Mi történt 
itt, kérdezi elképedve. Táskáját leejti a 
fűbe. Barbárok, felelem, és egy pilla
natra lehajolok. Pusmog a lőne, ahogy 
a szellő meglegyinti, öcsém körbenéz, 
szemügyre veszi a pusztítást a hold
fényben, tekintete végül megállapodik 
rajtam.

Biztos vagyok benne, hogy most két do
log fut át az agyán. Az egyik, hogy mit 
keres az a csákány a kezemben. A másik, 
közvetlenül ezután, maga a csákány.

Öcsém eldől szótlanul, mint egy zsák 
műtrágya.

Kirángatom a fejéből a szerszámot, 
és behajítom a gödörbe, ahol korábban a 
rézvirág-ágyás volt. A rendőrség embe
rei szerencsére elvégezték a munka nehe
zebbik felét. Odavonszolom a testet is, rá
gurítom a véres csákányra. Köhög a föld, 
ahogy belehatol az ásó, gyors mozdula
tokkal hányom a rögöket. Még egy utolsó 
pillantást vetek öcsémre, mielőtt egészen 
betemetném. Jó lesz így, legalább Kelet 
felé néz.

doztam ezeket az ágyásokat. A gödröket 
majd elintézem, csak a virágaimat fizes
sék ki. Tegyek panaszt, ajánlja az idő
sebb, majd int a csapatnak, hogy indulás.

Aztán visszafordul.
Azon az ásón vér van, mondja. Könnyen 

lehet, vonom meg a vállam, nem szoktam 
túl emberségesen bánni a vakondokkal, 
amik feltúrják a kertet.

Öcsém nagyon meggyőzően tudta saj
nálni a világot. Amiatt, amilyen. Kiült 
a kertbe, rágyújtott, és sajnálta. Nem só
hajtozott vagy ilyesmi, de lerítt róla, hogy 
most éppen megbocsát a világnak, mert az 
nem tudja, mit cselekszik. Lehetett tud
ni, meg mondta is, hogy az embereket el- 
tévelyedett, céltalan tamáskodóknak tart
ja. Tamáskodó, ezt a szót használta, nem 
a hitetlent, merthogy öcsém mindig is ta

Öcsém imádta a természetet, ezért min
dig a hegyekbe vonult, ha írni akart. Volt 
egy kedvenc helye, egy nyaraló, távol a ci
vilizációtól, ahol nincs térerő, és az éjsza
kai ég olyan, amilyennek teremtették. „Ha 
valaki keres, mondd azt, hogy meghaltam, 
és a kert végébe vagyok eltemetve”, hagy
ta meg mindig indulás előtt. „Péntek éjjel 
érkezem, három hét múlva”, mondta még 
legutóbb. Élete utolsó három hetét töltöt
te ott, ezalatt rövid esszét készült írni az 
értelmiség hasznáról. Nagyon rövid esszét. 
Mielőtt elutazott volna, engem bízott meg, 
mint egyébként máskor is, hogy tegyem 
meg helyette a lottószámait.

Nem tudom, valóban megosztotta vol
na-e velem a nyereményt, mint ahogy 
ígérte. Hajlok arra, hogy nem. Az önzet
lenséget ugyanis nem sikerült sem elörö
kölnünk, sem eltanulnunk apánktól.
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N apisten  nap irendre tér
Nem könnyű értelmezni e leg

újabb Bréda Ferenc-kötet címét: Apolló 
Apológiái. Ez eleve egy (am)bivalencia: 
Apollót védő megszólamlásról van-e szó, 
avagy Apolló másokat védőbeszédéről/be- 
szédeiről? Nos, kedves olvasóm, megpró
bálok segíteni, elárulván, hogy Apollót, a 
Napistent -  visszatérő motívum ez úgy a 
Bréda-művekben, mint az azokat értelme
ző műbírálatokban, esszékben — egyetlen 
szóval sem védelmezi a kötetben sorako
zó írások egyike sem. Ezért aztán helye
sen járunk el, ha kiindulópontnak azt te
kintjük, hogy e könyvben tulajdonképpen 
Apolló másokat védó' beszédeivel, aforiz
máival találkozhatunk. Apolló, a szöveg 
alfája persze nem más, mint maga a szer
ző. Ugyanakkor, ellentétben a korábbi 
Bréda-könyvekkel, az ómega viszont már 
nem a szöveg teremtője, hanem, mintegy 
a becsapódás helyeként, az olvasó -  mi 
több, az olvasó burkolata mögött egy-két 
hüvelyknyire pontosan kiszámolt robba
nási pont.

Ezen első bekezdés elolvastával tovább 
is lapozhatnak mindazok, akik a szava- 
kat-mondatokat csak azok meztelen, egy
értelmű mivoltukban szokták használ
ni — s megmaradhat az a kemény mag, 
amely a szimbólumok, a szavak, a foné
masorok varázslatosságát alkalmazni 
s átélni szokta. Néhány száz potenciá
lis olvasóról beszélek/írok itt, hiszen, bár 
konkrétumokat nem fed fel a könyv kolo
fonja, néhány száz példánynál többet bi
zonyára nem nyomtattak belőle -  néhány 
száz példánynál többet, pár kivételtől el
tekintve, nem is nagyon szokás nyomtat
ni magyar nyelvű könyvekből, manap
ság. De ha tévednék, s az anyagi javak 
szűkössége közepette megnőtt az igény 
a szellemi tápra, olyannyira méghozzá, 
hogy Apolló Apológiáinak nyomtatott pél
dányait mind egy szálig elkapkodják, ak
kor sincs veszve semmi: a szerző honlap
ján megtalálható a textus elektronikus 
formában, olvashatóan, elmenthetően — 
netkalandorok ne kíméljék!

Nézzük hát a könyvet. A fedele bor
dó, rajta fénykép, a borító Szentes Zágon 
munkája — bevallom, láttam már igénye
sebbet is tőle. A fedél anyagát nem lőtték 
jól össze a könyv méreteivel -  túl vékony 
a papírja - ,  s mivel füle sincs a borítónak, 
ezért néhányszori könyvbeolvasás után 
a bordó papír ügyesen felkunkorodik. 
Egyébként pontosan A/5-ös méretűre 
vágták a könyvet, ami már önmagában 
egy kis könyvcsinálási (ellen)forradalom, 
s emellett a polcon is csak kevés testvéré
hez lehet pászítani.

Külcsínről a belbecsre. Ellentétben a 
nem túl felkavaró/elragadó fedéllel, a bel- 
ívek kellemesen meglepnek. A betűmé
ret szokatlanul nagy, mint a könyvek és 
a szembetegségek hőskorában, s a szöveg

legnagyobb részében a betűk húsa is kö
vér. Ami nem a tipográfus melléfogása, 
hanem szerzői szándék: szövege legyen 
könnyedén betűzhető, olvasható. A kö
zépkori könyvekre utalás pedig látványos 
és egyértelmű: a kötet három, 16. századi 
„szakkönyvbóT vett fakszimilékkel van 
illusztrálva.

A többi pedig mágikus. Már az ötö
dik oldalon felfedezhetjük ezt, az előre
hozott tartalomjegyzéket böngészve. A 
négy fejezetre tagolt szöveg első fejeze
te kilenc alfejezetet jövendöl, melyeknek 
mindegyike kilenc tételt tartalmaz. Mi 
több, a kilencedik oldalon kezdődik a tu
lajdonképpeni textus. Tudnivaló, hogy a 
9-es szám a misztikában az isteni hár
mas megtöbbszöröződése, a tökéletes
ség és az örökkévalóság száma. A hin
duizmusban pedig erre épül a mandala 
(9 x 9 = 81 négyzetből áll), amely a vilá
got jelképezi. Eddig a szerkesztés töké
letes, s még csak a tartalomjegyzéknél 
tartunk. Ezenkívül láthatjuk a három 
másik fejezet címét is, melyből kettő al- 
literál — egyik igencsak erősen, mint ké
sőbb látni fogjuk.

Bréda a könyvének első fejezetében — 
Apolló Apológiái - ,  a számszerűen 9 x 9 ,  
azaz 81 aforizmáján keresztül végigkí
séri az ember(iség) genezisét, mi több, 
a jövőjét is felvázolja. A számmisztiká
ban a 9-et a küzdőképesség számának 
is szokták nevezni: a szám utalhat erős 
személyiségre, határozottságra, akarat
erőre, bátorságra, tetterőre, önimádat
ra. Jelenthet helyes megérzéseket, fejlett 
hatodik érzéket, különleges élményeket. 
Nos, ezek mind helyet kapnak az „afó”- 
k között, ahogyan a szerző becézi gon
dosan számozott aforizmáit. Persze vi
gyázni kell az olvasás sebességével: aki 
egy hoppra be akarja fogadni a gyűjte
ményt, az bizony hoppon maradhat. E da
rabokat ugyanis csak finoman adagolva 
kell csemegézni, egy kilenceden — vagy 
akár kevesebben is — érdemes elmélázni 
egy egész estét, különben semmi értelme 
nincs az elolvasásuknak. Persze nem ér
vényes ez minden afóra, hiszen a valóban 
nagy gondolatokat tartalmazók — álljon 
itt egy példa rögtön a harmadik a könyv
ből: „3. A számunkra való elsőfokú, fizi
kai létnek az a rendeltetése, hogy önmagát 
mint nyersanyagot »másodfokú« metafizi
kai létezó'kké -  azaz közösségi entitásokká, 
információkká, avagy pontosabban: gyűj- 
tó'lényekké -  tárgyiasítsa.” — között azért 
fel-felbukkannak a hétköznapi lemmák, 
a korcsomai közhelyek is: „4/6. A költők 
azok az őrültek, akiken nem látszik, hogy 
azok.”; „6/7. Aki él, az fél.”

A második fejezet —Aphrodite ApocrypK 
Aphorismái -  számmisztikái szempont
ból valamivel kevésbé erőteljes, de azért 
így is példás: 4-szer 9 aforizma sorjázik

Francois Bréda

APOLLÓ APOLÓGIÁI
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itt, azaz 45; s mivel 4 + 5 = 9, a kilences 
szám szintén dominálja a szöveget. Nos, 
a 9-es szám a misztikában bizony kettős 
jelentéstartalommal bír: egyrészt a nyu
galomra, békességre, boldogságra, más
felől indulatokra, törekvésekre, kegyet
lenségre és elszántságra utal. E fejezet 
szösszenetei pedig Afroditéről és egyben 
a szebbik nemről szólnak -  többnyire. Az 
aforizmákat végigböngészve rádöbbenhe
tünk, hogy Bréda szerint e kettősség ige
nis jellemzi Éva lányait, bárhol és bár
mikor, vagy ha úgy tetszik: mindenütt 
és mindig. Tegyem hozzá gyorsan: nem 
hímsovinizmusról van szó, csak „hímgon- 
dolkodásról”.

Következik a Nyelvező Nyílvessző, ami 
Bréda Ferenc korábbi, még az Antracithói 
megismert, poliglott „alkalmazott nyelv- 
léttan”-i kísérleteihz, azaz „orthoexisten- 
ciális” esszéihez hasonlítható és illesz
kedő -  valójában inkább oda is tartozó 
-  írás. Olvasmányos annak, aki kedve
li az Antracitot, de nem teljesen világos, 
hogy miként csöppent e kötetbe. Bár le
het -  szerintem biztos —, hogy a szerző is 
tisztában van ezzel, s ezért is jelenik meg 
a szöveg az aforizmákhoz képest némi
leg másképpen tipografizálva. A majdan 
megjelenő Bréda-összesben inkább lesz 
helye az Antracit közelében, mint az afo
rizmák között. Morfondírozásom viszont 
ne tántorítson el senkit az olvasástól: a 
szöveg brédaian remek.

Végül, és utolsósorban, a befejező rész: 
A Döntés. Mintegy ezer leütést számlál a 
fejezet, nem szeretnék hosszú véleményt 
írni erről. Azt viszont mindenképpen meg 
kell jegyezni: döntés helyett itt csupa kér
déssel, kérdőjellel találkozni. De hát nem 
is lenne Bréda igazi Bréda, ha nem tar
togatna valami kis barátságos csapdát a 
kötete végére...

Francois Bréda: Apolló Apológiái. 
AB-ART, Pozsony, 2009.
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Képernyőn a szöveg/díszlet/orgia
„Ez egy színházi előadás, nem lehet 

ezt tévében eladni” — mondja Tilo Werner 
A Nibelung-lakópark című, Mundruczó 
Kornél által rendezett előadás filmes vál
tozatában. A főcím is azt hirdeti, hogy 
egy filmet -  más meghatározások sze
rint tévéfilmet -  nézünk. Végülis mind
egy. Nem élőben (szélesvásznon vagy té
vében) nézni „színházat” nem ugyanaz, 
mint eredeti közegében. Persze Lars von 
Trier Dogville-rendezése mind színházi 
eszköztár tekintetében, mind filmművé
szeti szempontból tanulságos vállalkozás 
(ennek viceversa változata, Anger Zsolt 
Bárka színházbeli Dogville- rendezése, 
filmes eszközökkel operáló színházi alko
tása már nem hathatott ennyire újítóan), 
de eredetileg sem színházi előadásnak 
tervezték. Viszont a színházi előadások 
utólagos megtekintése, finoman szólva, 
általában nem rendelkezik ugyanazzal a 
megkötő energiával, amelyet egy élő szí
nielőadásnak lehet tulajdonítani.

A megváltozott szerkezetű Krétakör 
Társulat ezt az előadását Budapesten, a 
Várhegy gyomrában található Sziklakór
házban játszotta. Ez valamikor egy titkos 
katonai kórház és atombunker volt, s ez 
a tény természetesen sajátos jelentésréte
get kölcsönzött az előadásnak.

Térey János A Nibelung-lakópark cí
mű verses drámáját Richard Wagner A 
Nibelungok gyűrűje című operaciklusa 
alapján „szerezte”. A magyar költő mű
vét nem lehet eleget és eléggé méltatni. A 
tetralógia, mely első látásra tőlünk távol 
álló, „hosszú, unalmas történet” (ahogy 
a filmen Tilo, a „közönség” kalauza állít
ja) egy feszes szerkezetű mítoszt „énekel 
meg”: tulajdonképpen két, 21. századi, az 
összeomlás szélén álló tőkés család törté
netét meséli el, akiknek sorsát szerelmi 
bonyodalmak, cselszövések és egy meg
átkozott gyűrű határozza meg. Szó van 
benne erotikus homevideóról, vállalati 
fúziókról, robbantásról, azonos neműek 
iránti túl heves vonzalomról és mindenfé
le klasszikus történetbonyolítási cselről, 
amely (hamleti fordulattal) sok halállal 
és egy meglepő hatalomátvevő felbukka
násával ér véget. Drámai történet, de ez 
csak eszköz más összefüggések és ellen
tétek felmutatására.

Térey nem a klasszikusok szókincsét 
aknázza ki, hanem a maga sajátos, ak
tualizált költői nyelvét használja. Művét 
már-már könyvdrámának is lehetne ne
vezni, hiszen a legkülönbözőbb színhe
lyek között ugrál, gigantikus méretű 
fantáziadíszletekkel operál. A Krétakör 
Társulat a tetralógia harmadik, Hagen 
avagy a gyűlöletbeszéd című részét „meg
örökítő” előadásfilmjében viszont a hely
szín a valamikori (?) OPNI, azaz az 
Országos Pszichiátriai és Neurológiai 
Intézet kívülről gyönyörű, romantikus 
stílusú, de belülről leromlott állapotban 
levő épülete. A díszlet minimális, színen
ként változó (az első jelenetben, amely a 
kertben játszódik, szobanövények látha
tók, később egy belső szobában bábuk, 
később alagsor). Ellenben a díszletezés-

re vonatkozó szerzői utasítások teljesség
gel megjelenítődnek: legfőbbképpen Láng 
Annamária verbális tolmácsolásában, 
amit a színészek élethű/megszemélyesí- 
tő gesztikulációval kísérnek. Ok lesznek 
az indázó növényzet, a házivideó kényes 
részleteinek kép- és hangforrásai, a bu
lihangulat zenei kísérői, egyszóval min
denféle mediális határ összemosói. A ha
tárok pedig úgy tűnnek el, hogy ezeket 
a mediális térváltásokat lassú kamera
mozgás idézi elő: közeliből félközeli, majd 
szuperközeli lesz. Az egész környezetből 
kiválnak az adott jelenet szereplői, majd 
pedig már csak az arcuk, szemük, szem
bogaruk vagy a szájuk mozgása válik 
központivá, jel- és jelentéshordozóvá.

A kamera szeme a néző szemét helyet
tesíti, Láng Annamária hangja pedig 
bármilyen art-deco szobabelsőt azonnal 
az érzékszerveink elé varázsol: az érzék- 
letesség folyamatos kijátszásával talál
kozhatunk. Más színházi technikákat is 
lehet látni a filmben: egyrészt az apróbb 
szerepeket összevonták, másrészt élesen 
érezhető a tér behatároltsága, az, hogy 
színváltozás csak helyszínváltoztatás
sal jöhet létre, szabad ég pedig nem lát
ható (s ez kölcsönzi a tévéfilm-feelinget). 
A shakespeare-i szövegdíszlet szélesvász
non — vagy, ha tetszik, képernyőn -  tör
ténő alkalmazása (azaz, a szereplők által

megemlített/felelevenített díszletelemek) 
érdekes problematikát feszeget: hiszen 
eredetileg a film a teljes illúziókeltés esz
köze lehet(ne), de a kor előre haladtával 
egyre több technikai felszerelés segíti, 
hogy a nézői fantáziát is leadjuk a mozi 
ruhatárában.

Mundruczó mozgóképes rendezésében 
több aspektusból is bemutatja/megragad- 
ja a nézői jelenlét hiányát. Ilyen a doku
mentumfilmeket és valóságshow-kat idé
ző indítóhelyzet, mikor is Tilo Werner, 
a már említett „túravezető” az elké
sett forgatóstábot fogadja türelmetlenül,

azt kifogásolván, hogy lekésték a törté
net elejét (így áthidalva azt a látszólagos 
cselekményvezetési buktatót, hogy ho
va tűnt a tetralógia előző két fejezete). A 
stáb tagjai, bár többnyire láthatatlanok, 
időnként megszólalnak, kérdésekre fe- 
lelgetnek, egyszóval egy darabig a néző 
és a közvetítő közti átmenetet testesítik 
meg. Később Tilo Werner a több jelenet
ben is feltűnő próbababák tömegét nevezi 
az ideális nézőnek, mivel „ők” azok, akik 
ügyesen, okosan és mindent megértőén 
hallgatnak. Viszont rezzenéstelen arcuk 
végül teljesen problémássá válik. Azaz 
a színészek is steril körülmények között 
játszanak, s ezt Tilo (az egyedüli, aki 
megmaradt civil álarcában) egyre többet 
emlegeti. Mintha ez a „valóságshow/doku- 
mentumfilm” tulajdonképpen az előadás 
egyszeri eseményjellegű lefolyását szeret
te volna dokumentálni, úgy, hogy közben 
tudja: az elengedhetetlen hozzávaló, a né
zőjelenléte, teljességgel hibádzik.

Izgalmat és feszültséget keltő megoldás 
az ilyenszerű gondolatmenettel rögzített 
előadás (amely még azt is tárgyalja, hogy 
pontosan hány napja folyik a felvétel): 
egyfajta szuvenírként szolgál a Krétakör 
Társulat által teremtett színházi arany
korról, ugyanakkor, előremutatóan, a kü
lönböző médiumokra rögzített előadások 
problematikájára is reflektál. Eközben

pedig senki nem unatkozik, mint eseten
ként egy átlagos színházi felvétel megte
kintésekor.

A Nibelung-lakópark, 100 perc, 
2009. Rendező: Mundruczó Kornél. író: 
Térey János. Operatőr: Dobos Tamás. 
Vágó: Jancsó Dávid. Producer: Petrányi 
Viktória, Gáspár Máté. Szereplők: 
Gyabronka József, Láng Annamária, 
Nagy Zsolt, Péterfy Bori, Rába Roland, 
Sárosdi Lilla, Scherer Péter, Tilo Werner, 
Tóth Orsi.
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W ' D ' E X -
Hogyan él Sütő András a jelen emlékezetében, mi

előtt végleg a múlt emlékezetévé válna? Élete, em
beri személye, sorsa él-e inkább, vagy életműve, írói 
pályája, művészi teljesítménye? Esetleg egyformán, 
arányosan mindkettő? A válaszadásban — a teljes
ségre hiába is törekedve — különböző műfajú írások 
segítenek: vallomások, nyilatkozatok, naplók, leve
lek, jegyzőkönyvek, memoárok. Közös bennük, hogy 
közzétételük kivétel nélkül mind a diktatúra buká
sát követő esztendőkből való, a korlátlanul szabad 
véleménynyilvánítás idejéből. Egy részük még az 
író életében napvilágot látott, eljuthattak hozzá, tu
domást szerezhetett róluk, módja lehetett reflektál
ni rájuk; más részük már a halála után jelent meg, 
esetenként azonban olyan közleményekként -  főleg 
a levelek - ,  amelyek mellett vagy ott szerepel közvet
lenül az ő válasza is, vagy közvetve tartalmazzák a 
megjegyzéseit, észrevételeit, reakcióit. Akár — Pierre 
Nora francia történész napjainkban sokat szerepel
tetett kifejezésével élve — az „emlékezet helyeinek” is 
nevezhetnénk őket. Nem topográfiai pontokként per
sze, hanem olyan alkotásokként, amelyek a szemé
lyesen megélt és természetes módon ható emlékezet, 
vagyis a hagyomány és a történelem, tehát a rekonst
ruált múlt metszéspontján keletkeztek, illetve jelen
tek meg. Méghozzá abban a helyzetben, olyan pilla
natban, amikor még van mire emlékezni, amikor az 
emlékezet folytonossága még nem szakadt meg, még 
nem távolított el az íróval együtt megélt saját múlt
tól. Nincs messze azonban az idő, amikor az emléke
zet átalakul történelemmé, főleg a szocializmus viselt 
dolgait illetően; amikor a közösségi életre, a románi
ai magyar nemzetiség létformájára vonatkozó közös 
emlékezet elhalványultával egy ideig az egyes sze
mélyek bármily elfogult, rokon- vagy ellenszenv irá
nyította emlékezése kelt érdeklődést, ingerli a köz
tudatot. Mintegy igazolandó az állítást -  Gebhard 
Rusch tételét —, mely szerint az emlék az idegrend
szer „öngerjesztő és önreferenciális működése során”, 
az „idegsejtstruktúrák tevékenysége” nyomán fel
elevenített múlt. így jutunk el odáig — s ez nyilván 
nemcsak Sütő Andrással összefüggésben hozható fel 
—, hogy a múltat mint tisztán szellemi konstrukciót 
képzeljük el, „melynek segítségével érzéki és mentá
lis tapasztalatainkat egységes rendszerbe próbáljuk 
szervezni”. Hasonló a helyzet a másféle tapasztala
tokkal, élményekkel, gondolatokkal, véleményekkel 
és ítéletekkel. A pszichológia és a neuropszichológia 
mai álláspontja szerint (Gyáni Gábor összegzésében) 
az emlékezés teljes mértékben konstruálás eredmé
nye; a mélyen bevésett emlékek ugyanúgy konstruk
ciók, mint a felszínesek, „szó sincs tehát a tapaszta
latok valósághű rögzítéséről”. Daniel L. Schacter eme 
véleménye egybecseng azzal, amire úgy nyolcvan év
vel ezelőtt Az emlékezés című könyvében Frederic C. 
Bartlett figyelmeztetett: „Az első elképzelés, mely
től meg keli szabadulnunk, az az, hogy a memória 
elsősorban vagy a szó szoros értelmében megismét
lő vagy retrospektív jellegű”, „az emlékezés sokkal 
inkább konstrukciós kérdés, semmint puszta repro
dukció”. Mindennek a fölemlegetése bizonyosan túl 
kevés az emlékezéselméletek-szemléletek sokfélesé
gének és bonyolultságának érzékeltetéséhez — ám túl 
sok lehet ahhoz, hogy kételyeket keltsen a különböző 
műfajú írások tükrözte Sütő András-kép hitelességét 
tekintve, illetve hogy kedvet csináljon az íróra emlé- 
kezők nyomába eredni. [...]

M árk u s B éla : E m lékek tükrében  S ü tő  A n d rá s. 
KORTÁRS, 2010. jú n iu s

-  l'M p Z X

ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK

Az üveghegedű
A Mozart-művek jegyzékének 

legvégén van egy fejezet, amit 
mindig vegyes érzelmekkel „cso
dáltam” meg. Négy mű sorakozik 
egymás után a Géporgonára vagy 
üvegharmonikára címszavú feje
zetben. Majd mindenik Mozart 
életének utolsó éveiből, 1791- 
ből származik. Mi a csoda ez az 
üvegharmonika? Gyorsan felütöm 
régi, de ma is nagyon haszna
vehető Szabolcsi-Tóth Zenei lexi
konomat. Csodák csodája, terje
delmes szócikk ad információt „a
18. század utolsó s a 19. század 
első évtizedeinek divatos hang
szeréiről. A hangszer lehan
golt üvegcsészék sorozatából ál
lott forgatható tengelyen, amit 
pedálnyomásra hajtószíjak hoz
tak mozgásba. Körforgásuk so
rán vízzel teli szekrénybe értek, 
amely megnedvesítette peremü
ket, és így a játszó súrolhatta azo
kat ujjaival, szép, tiszta üveghan
got csalva ki a „pohárból”. O! Ezt 
a játékot mi is ismertük gyerek
korunkban, és játszottuk is a félt
ve őrzött családi kristálypohara
kon a szülők tiltása ellenére. Ok 
ugyanis a poharakat féltették, 
nehogy eltörjük azokat, esetleg 
éppen valamelyik áthatóan siví- 
tó hangrezgés erejével. Olvasom, 
hogy a hangszer megszerkesz- 
tője Benjamin Franklin (1768) 
és hangterjedelmét négy oktáv
ra bővítették ki az egyvonalas c- 
hangtól indulva. Később még kla
viatúrával is megtoldották, akkor 
kapta a Tastenharmonika nevet, 
majd Glasharmonika elnevezés
sel is megjelenik. Úgy látszik, na
gyon felkapott hangszer lehetett. 
Nem csodálkozom: a kristálypo
harak átható, belém markoló „lé
zer” hangja olyan hangi élmény, 
ami csak a 20. század elektroni
kus úton keltett hangjelenségei
hez hasonlítható. Van benne va
lami kozmikus jelleg, mintha nem 
is földi hangzás lenne, egy más 
világ hangi üzenete. Nem vélet
lenül nevezik a vonós hangszere
ken megszólaltatott felhangokat 
ÜVEGHANGOKNAK. És az sem 
véletlen, hogy a 20. század zenéje 
oly gyakran használja őket.

Gyakran nézem-hallgatom a 
Mezzo elnevezésű tévécsatornát. 
Tőszomszédságában van egy má
sik zenei adó is, a C MUSIC. 
Néha, tévedésből, rákapcsoltam 
készülékemet. Afféle könnyűze
ne, állapítottam meg, és gyorsan 
korrigáltam a „hibát”. Mígnem 
egy szép napon a tévedésből fel
fedezés lett: Maxim Vengerov 
hegedült, dirigált egy, a Monti- 
csárdáshoz hasonló művet. A mű

sorszám végén megjelenő felirat
ból tudtam meg, hogy a Le Ronde 
des Lutins című -  számomra isme
retlen -  művet hallottam, szerzője 
pedig BAZZINI. Újabb Piazzola? 
-  tettem fel a kérdést. De a zené
ből ítélve azért mégis inkább af
féle Monti -  állapítottam meg. A 
hegedűjáték viszont lebilincselő 
tökéletességű, virtuozitású volt, 
no meg a felvétel fantasztikus vá
gástechnikájának köszönhetően 
a változó, zenére „hangolt” képso
rok is tüneményes hatást tettek 
a nézőre. Rendkívüli produkció 
volt: hangverseny és akrobati
ka a javából. íme új műfaj szüle
tik — gondoltam, és elkezdtem fi
gyelni a C MUSIC adásait. És 
sok minden újdonságot talál
tam benne: mindent, ami szem- 
nek-szájnak és fülnek gyönyö
rűséget okoz. Erre mondják, 
hogy: NAGY FELDOBÁS. Olyan 
Vivaldi-Vi/mrokat lehet látni, 
hallani, amitől nemcsak elámu- 
lunk, de még élvezzük is, gyö
nyörködünk bennük -  főleg a ké
pi elemekre gondolok, a mozgások 
kavalkádjára és a színek szép
ségének imádására. És ebben a 
környezetben tűnt fel egy tüne
ményes nőalak, kezében átlát
szó ÜVEGHEGEDŰT tartva és 
Hacsaturján Kardtáncát játsz
va, táncolva, majdnem énekel
ve. Elektronikus hegedű? -  kér
deztem önmagámtól, olyan, mint 
az elektromos gitár? Csak ez le- 
vegőszerűen átlátható, mintha 
csak kristályból formált egyet
len hegedűlap lenne a szokásos 
doboz nélkül, a szokásos húrok
kal és vonóval. Jaj, de szép, jaj, de 
más, mint az agyonlátott -hallga
tott hegedűk látványa. A hang
zás is tetszés szerint erősíthető, 
így nagy teret is betölthet, a szí
ne is módosítható: íme a kozmi
kus ÜVEGHEGEDŰ. Be jó len
ne üvegcsellót, sőt üvegnagybó'gőt 
is látni már, még a többi hangsze
reket sem ártana már átformálni. 
Elég volt a szép, milliószor meg
csodált RÉGISÉGEKBŐL. Ha az 
előadások már kozmikus sebessé
get, kifejezó'eró't értek el, legyenek 
külsőre, belsőre velük egyenran
gúan kozmikus veretűek a hang
szerek is. Az ÜVEGHEGEDŰhöz 
méltóan egy rendkívüli művész is 
kell, ezt találta meg a hangszer a 
VANESSA MAE nevű, tünemé
nyes szépségű és tehetségű hege
dűművésznő személyében. Azóta 
figyelem minden lélegzetelállító 
produkcióját ennek a lenyűgöző 
személyiségű művésznek.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Tragikus hirtelenséggel elhunyt 

Jancsó Noémi. A fiatal költő- és írónő' 
1988-ban született Kolozsváron. A kolozs
vári Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
klasszika-filológia és angol szakos diák
ja volt. Első', szépirodalmi műveket (no
vellákat és verseket) tartalmazó kötete, 
az Emotikon a legnagyobb feltűnést kel
tő induló szerzőnek járó Méhes György 
Debütdíjat kapta az Erdélyi Magyar írók 
Ligájától. Egy éven át a Bretter György 
Irodalmi Kör elnöke volt. 2010. július 25- 
én kerékpárját tolta át a zebrán, amikor 
egy autó halálra gázolta. Jancsó Noémit 
július 30-án helyezték örök nyugalomra 
a kolozsvári Házsongárdi temetőben.

Augusztus 27-én elhunyt Utassy 
József; a Kossuth-díjas költőt 69 éves 
korában Zalaegerszegen érte a ha
lál. Utassy 1941. március 23-án szü
letett Ózdon, 1969-ben egyike volt a 
Kilencek nevű költőcsoport alapítóinak. 
Betegsége 1974 óta akadályozta a mun
kában, ennek ellenére megkerülhetetlen 
lírai életművet hozott létre. 2005-től élt 
a Zala megyei Rédicsen, ahol súlyos be

tegségéből felépülve még öt éven át al
kotott. Ebben az időszakban két önálló 
kötete jelent meg, Farkasordító és Ezüst 
rablánc címmel, utóbbi az idei ünnepi 
könyvhétre. Munkásságáért 1978-ban 
József Attila-díjjal, 1989-ben és 1996- 
ban Déry Tibor-jutalommal, 2001-ben 
Balassi emlékkarddal és babérkoszorú
val, 2008-ban Kossuth-díjjal, tavaly pe
dig Bethlen Gábor-díjjal ismerték el, 
utóbbit a Kilencek költői csoport tagja
ként. 2001-ben az Év könyve díjat vehet
te át, 2002-től pedig a Magyar Művészeti 
Akadémia tagja volt.

Karácsonyi Zsolt költőt, műfordí
tót, a Helikon főszerkesztő-helyettesét 
tüntették ki az idei gyergyószárhegyi 
írótábor résztvevői a Csiki László-díj- 
jal. A díjat két évvel ezelőtt alapították 
az erdélyi magyar irodalom sokoldalú 
írójának emlékére, akinek halálhíre ép
pen a táborozás idején érkezett. Az idei 
kitüntetett egy Csiki László portréját 
ábrázoló plakettet, illetve ezer eurós 
pénzjutalmat vehetett át. A Hargita 
Megyei Tanács és a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ szer
vezésében zajló írótáborban bemutatko
zott az Előretolt Helyőrség Szépirodalmi

Páholy, valamint -  Markó Béla minisz
terelnök-helyettes és Kelemen Hunor 
művelődésügyi miniszter részvételével — 
áttekintették az erdélyi magyar könyv
kiadás helyzetét és a támogatások kér
dését is.

Szálinger Balázs jelenleg Kolozsváron 
élő költő vehette át a Salvatore Quasimodo 
Emlékdíjat a Nobel-díjas olasz lírikus ne
vével fémjelzett balatonfüredi költőver
seny szeptember 4-i díjkiosztó gálaestjén; 
a szerző a Halott porokból mindenféle úr
nő című versével nyerte el a fődíjat 300 
pályázó közül. A 32 éves, József Attila-dí- 
jas költőnek a fődíjat Mezey Katalin köl
tő, a Salvatore Quasimodo Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke adta át. A 18. al
kalommal megrendezett nemzetközi köl
tőverseny különdíját Kabdebó Tamás 
kapta, Róma-amor című verséért, tizen- 
ketten pedig oklevelet vehettek át. A 
Bertha Bulcsú-díjat -  az irodalmi publi
cisztika meghívásos pályázatán -  Balogh 
Elemér, Bartusz-Dobosi László, Kemény 
Tamás, Kristóf Attila és Majoros Sándor 
kapta meg.

-M I

L assúság
Talán szerencse, hogy ilyen lassan 

haladó,...
Ashleigh Brilliant amerikai képre

gényíró fenti gondolatának folytatását 
rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A gondolat folytatásának első ré

sze. 13. Túlzott tisztelet, hódolat. 14. 
Vívófegyver pengéjének görbülete. 15. 
Tagadószó. 16. Cipőt tisztít. 18. A nap
fény ...; Szabó István rendezte film. 19. 
Költői mutatószó. 20. Táncmulatságok 
látogatása. 22. Igeképző. 23. Modern 
izzóval ellátott világítótest. 25. 
Ördögfióka. 27. Hallgat, mint ...; meg 
sem mukkan. 28. Kopasz, lombtalan. 
30. Iparkodik. 31. Rogyó, összedőlő. 32. 
A katód párja. 33. Román férfinév. 35. 
Mázol, fest. 37. Magyar válogatott lab
darúgó (Zoltán). 40. Szombathely ré
szén lakik. 42. Nyílást nagyobbít. 43. 
Súlyarány, röviden. 44. Házastársunk 
apja a mi apánkhoz való viszonyában. 
47. A gallium vegyjele. 48. Sopot csen
des része! 50. Német-lengyel határfo

lyó. 51. ... Blas (Le Sage). 52. Végéhez 
érő rendezvény. 54. Vasi-dombsági 
községben lakik.

FÜGGŐLEGES
1. A Fülöp-szigetek fővárosa. 2. 

Zsebrádió jelzője. 3. A fejemre. 4. 
Tűzhatárok! 5. Otthon, hajlék. 6. Női 
név. 7. Havat géppel az útról elnyom. 
8. Nem hiába keres. 9. A határ hatá
rai! 10. Odett beceneve. 11. Gizella be
ceneve. 12. Egykori királyság a mai 
Franciaország területén. 17. Tengeri 
emlős. 20. Brit szigetcsoport az 
Atlanti-óceánban. 21. Nádas, fenyves 
hangja a szélben. 24. Elektroncső. 26. 
Hűvös, barátságtalan. 28. Tartó, kap
szula. 29. Kuroszava filmje. 33. A gon
dolat folytatásának második, befejező 
része. 34. Alku kiinduló összege. 36. 
Budapesti egyetem. 38. Merev, franci
ául. 39. ... Ghazi; Jakub bég. 41. Folyó 
a magyar-szlovák határon. 42. Nyom, 
angolul. 45. „Neked szól a gitár, neked 
pörög ..." (LGT). 46. Elektromosság. 
49. Hosszú trombitahang. 51. Kusza 
ágy! 53. A könyökén jön ki. 55. Némán 
súg!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 16. szá
mában közölt P ro tek c ió  
című rejtvény megfej
tése: ... de nem lehet 
komornyik. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 3 7

TÁMOGATÓINK: 
R o m á n ia i ír ó k  S zö v e tsé g e  
N em zeti K u ltu rá lis  A lap

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
M in isz ter e ln ö k i H iv a ta l 
C o m m u n ita s A la p ítv á n y
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